
 

 ١  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  الفصل األول.......
 قانون حقوق اإلنسان الدولي

مقدمة : المهن القانونية ودور
............................ عامة

  

 األهداف المتوخاة 

كفالة اكتساب المشاركين لمعرفة عملية أساسية تتعلق بمنشأ ومقاصد ونطاق قانون حقوق  • 
  ن الدولي؛اإلنسا

اطالع المشاركين على سبل تطبيق قانون حقوق اإلنسان الدولي على المستوى المحلي  •
 .والبدء في جعلهم يدركون أهمية الدور الذي تؤديه المهن القانونية في هذا الصدد

•
  

 أسئلة 

 لماذا رغبتم في االنضمام إلى هذه الدورة الدراسية؟ • 

 ما هي حقوق اإلنسان؟ •

 لماذا تتسم حقوق اإلنسان بأهمية عموماً؟ •

 لماذا تعتبر حقوق اإلنسان مهمة في البلد الذي تنشطون فيه مهنياً؟ •

أو محامين كيف تنظرون إلى دوركم كجهات تعزز /أنتم بوصفكم قضاة ومدعين عامين و •
 وتحمي حقوق اإلنسان أثناء ممارستكم لمهامكم القانونية؟

 إن وجدت، التي تواجهونها في مجال تعزيز حقوق اإلنسان في ما هي المشاكل المحددة •
 البلدان التي تعملون فيها؟/البلد
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 مقدمة .١ 

كان لقانون حقوق اإلنسان الدولي في العقود األخيرة أثره المتزايد في النظم القانونية الوطنية              
 القضاة والمدعون العامون على الصعيد في جميع أنحاء العالم، ومن ثم في العمل اليومي الذي يضطلع به     

هذا الوضع القانوني المتطور باستمرار الذي كان يصعب التنبؤ بأبعاده الحقيقية منذ نصف قرن              . المحلي
مضى، يتطلب من كل دولة معنية ومن المهن القانونية ذات العالقة أن تنظر بدقة في الطرق الممكن بها                  

الفعال لاللتزامات القانونية الملقاة على عاتق كل دولة فـي مجـال            أن يؤمن على النحو األفضل التنفيذ       
وهذا قد يشكل في حاالت عديدة تحديا لمن يمارس مهنـا قانونيـة بسـبب المتطلبـات                 . حقوق اإلنسان 

  .المتضاربة لشتى القوانين، وانعدام سبل الحصول على المعلومات، والحاجة إلى المزيد من التدريب
 أصـحاب   -ذا الدليل هو إكساب القضاة والمدعين العامين والمحامين         لذلك فإن الغرض من ه    

 المعارف األساسية والمهارات الالزمة لتنفيذ قانون حقوق اإلنسان الدولي التي ال يمكن             -المهن القانونية 
وتحقيقا لهذه الغاية، سيوفر هـذا      . بدونها أن تحظى حقوق الفرد على المستوى المحلي بحماية فعالة حقاً          

فصل استعراضاً تمهيديا عاما للمفاهيم األساسية المتصلة بقانون حقوق اإلنسـان الـدولي، فـي حـين                 ال
ستتضمن الفصول الخمسة عشر الباقية معلومات أكثر تفصيالً وتحليالً لمعـايير حقـوق اإلنسـان ذات                

  .األهمية الخاصة بالنسبة إلقامة العدل

 
 

  الدوليمنشأ ومعنى ونطاق قانون حقوق اإلنسان .٢ 
 

  ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ١-٢
تتوق اإلنسانية منذ التاريخ الماضي السحيق إلى االحترام والتسامح والمسـاواة، لكـن مـن               
الغريب مالحظة أنه بالرغم من الخطوات العمالقة التي خطتها مجتمعاتنا من نواح عديدة فـي الميـادين       

سية واالجتماعية واالقتصادية يظل ما تعانيه المجتمعات المعاصرة إلى حد بعيد هـو             التكنولوجية والسيا 
  .نفس ما عانته المجتمعات منذ مئات بل منذ آالف السنين

، فقد بدأ العمل فـي القـرن        الدولي أما فيما يخص حماية حقوق الفرد وحرياته على المستوى        
 وقد أبرمت فـي     ١. والجرحى في أزمنة الحرب    التاسع عشر بتحريم االسترقاق وتحسين أحوال المرضى      

أعقاب الحرب العالمية األولى معاهدات عديدة فيما بين الدول الحلفاء أو الدول المنشأة حـديثا بغـرض                 
، أنشئت منظمة العمل الدولية بهـدف       ١٩١٩وفي ذات الوقت ، وفي عام       . ٢قلياتتوفير حماية خاصة لأل   

نشاء هذه المنظمة كان دافعاً إنسانياً، كانـت        تحسين ظروف العمل، وبالرغم من أن الدافع األصلي إلى إ         
هناك أيضاً، في جملة أمور، أسباب سياسية إلنشائها حيث ساد تخوف من أنه ما لم تتحسن ظروف عمل                  
العمال المتزايدة أعدادهم باطراد فإنهم سيتحولون إلى مصدر لالضطرابات االجتماعية، وحتى الثـورة،             

  ٣.العالم للخطرومن ثم يعرضون السالم والوئام في 

                                                           ١
A. H. Robertson, Human Rights in the World (Manchester, Manchester University Press, 1972), pp. 15-20 . 

 المتصلة بالفصل الثاني من ١، فيما يتعلق بتاريخ حقوق اإلنسان، انظر القائمة المرجعية الواردة في النشرة عدد ٢٢- ٢٠المرجع نفسه، ص  ٢
 .الدليل

 .htm.history/about/english/public/org.ilo.www لالطالع على تاريخ منظمة العمل الدولية انظر الموقع الخاص بالمنظمة على شبكة اإلنترنت العالمية ٣
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وفي أعقاب ما ارتكب من فظاعات أثناء الحرب العالمية الثانية، ساعدت الحاجة الماسة إلـى               
والعدل للبشرية على التعجيل بالبحث عن طرق لتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلـك             الحفاظ على السالم    

التعاون الهادف إلى حماية اإلنسان من ممارسة الدولة لنفوذها بشكل تعسفي وبغيـة تحسـين مسـتويات                 
  باعتماد ميثاق األمم المتحدة،    ١٩٤٥يونيه  / حزيران ٢٦وهكذا ُأرسيت في سان فرانسيسكو، في       . المعيشة

األسس لنظام قانوني دولي جديد يعتمد على بعض المقاصد والمبادئ األساسية، وقد تم أوالً التأكيد مجدداً                
بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنسـاء          "في ديباجة الميثاق على اإليمان      

الـدفع  "ة أيضاً، في جملة أمور، عـن        ثانياً، تعبر الديباج  ". واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية     
ثالثاً، إن من مقاصـد األمـم       ". بالرقي االجتماعي قُدماً ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية والتسامح          

  : من الميثاق، ما يلي٣-١المتحدة األربعة، وفقا للمادة 
تحقيق التعاون الدولي على حل المشـاكل الدوليـة ذات الصـبغة االقتصـادية                -٢"

تماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسـية           واالج
  ".للناس جميعاً والتشجيع على ذلك بال تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين

، )ب)(١(١٣المـواد   : ومن األحكام األخرى المتضمنة اإلشارة إلى حقوق اإلنسان مـا يلـي           
ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن الدول األعضاء في األمم المتحدة           ). ج(٧٦ و ٦٨و) ٢(٦٢، و )ج(٥٥و

تقوم منفردة أو بصـورة مشـتركة،       "، التزاماً قانونيا بأن     )مقرونتين) (ج(٥٥ و ٥٦تتحمل، وفقاً للمادتين    
ساسـية  االحترام العالمي النطاق لحقوق اإلنسان والحريات األ      "باتخاذ تدابير بالتعاون مع المنظمة لتحقيق       

وهـذا  ". للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين والمراعاة لتلك الحقوق والحريـات               
  .الواجب القانوني المهم يحدد مساهمة الدول األعضاء في برنامج األمم المتحدة المتعلق بحقوق اإلنسان

 كـانون   ١٠إلنسـان فـي     وباعتماد الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقـوق ا         
في الميثاق  " حقوق اإلنسان والحريات األساسية   "، اكتسبت اإلشارات المقتضبة إلى      ١٩٤٨ديسمبر  /األول

فاإلعالن العالمي يسلم بالحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسـية واالجتماعيـة           . تفسيراً ذا حجية  
اتها حيث إن هذا اإلعالن اعتمد بقرار مـن الجمعيـة           وبالرغم من أنه ليس وثيقة ملزمة قانوناً في حد ذ         

العامة، إال أن المبادئ الواردة فيه تعتبر اآلن ملزمة قانوناً بالنسبة للدول بوصفها قانوناً دولياً عرفيـاً، أو     
وفي الرأي العام الذي أبدته محكمـة       . مبادئ عامة من مبادئ القانون أو كمبادئ أساسية تعتنقها اإلنسانية         

 الدولية في القضية المتعلقة بالرهائن الذين أخذوا في طهران، أثارت المحكمة المذكورة بوضـوح               العدل
بوصفها ملزمة قانوناً بالنسبة إليران خاصة فيمـا        " في اإلعالن ... المبادئ األساسية المنصوص عليها     "

  ٤."ظروف شاقةتقييد مادي في "يتعلق بما مارسته من حرمان غير مشروع من الحرية وما فرضته من 

 
إن التجارب المدمرة التي اقترنت بها الحربان العالميتان األولى والثانية أبرزت 

ن ممارسة الدولة بشكل تعسفي لنفوذها وكذلك الحاجة الماسة لحماية اإلنسان م
 .للنهوض بالتقدم االجتماعي والمستويات المعيشية األفضل في جو أوسع من الحرية

 

  البعد األخالقي لحقوق اإلنسان  ٢-٢
حرمانه تكمن في أنها ملك للفرد بوصفه كائناً إنسانياً ال يمكن           " حقوق اإلنسان "إن خصوصية   

 هوي أي ظرف من الظروف، وعلى هذا النحو، هي مالزمة لإلنسان من حيث               هذه الحقوق ف   جوهر من
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد            . إنسان

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جميعها تعبر عـن هـذا األسـاس األخالقـي                
                                                           ٤

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgment, ICJ Reports 1980, p. 42, 
para. 91. 
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والحقـوق  ... بالكرامـة المتأصـلة     " في الفقرة األولى من ديباجة كل منها من خالل التسليم            الجوهري
 عالميـة وفي هذا المقام، يتم التعبير عن       ". المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أفراد األسرة البشرية       

هو، كما سـنرى فـي      الحقوق، بما في ذلك الحق في الحماية المتساوية أمام القانون ومن خالل القانون و             
  .الفصل الثالث عشر، مبدأ أساسي محدد لميدان قانون حقوق اإلنسان الدولي بأسره

أما على الصعيد اإلقليمي، فإن الفقرة الثانية من ديباجة االتفاقية األمريكية لحقـوق اإلنسـان               
ه رعيـة مـن     بأن الحقوق األساسية التي يتمتع بها اإلنسان ليست مستمدة من كون          "تعترف هي األخرى    

ومثلمـا ذكـرت محكمـة البلـدان        ". رعايا دولة بعينها، بل هي تستند إلى خاصيات الشخصية اإلنسانية         
 حق المثول أمام المحكمة في حاالت الطوارئ      األمريكية لحقوق اإلنسان في الفتوى التي أصدرتها بشأن         

الت الطـوارئ ألنهـا حقـوق       ال يمكن أن تعلق الحقوق التي تحميها االتفاقية في حد ذاتها حتى في حا             
بموجـب  "  تعليقه أو الحد منـه     ما يجوز " ويترتب على ذلك في نظر المحكمة أن         ٥."متأصلة في اإلنسان  "

 وأخيـراً يسـلم الميثـاق       ٦.للحقوق المنصوص عليها فيهـا    " الممارسة الكاملة والفعلية  "االتفاقية إنما هو    
بأن حقوق اإلنسان األساسية تنبـع      "األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، في الفقرة الخامسة من ديباجته،          

  ".ائص الكائنات البشرية التي تبرر حمايتهم وطنياً ودولياًمن خص
وتبعاً لذلك، تدين الدولة بحقوق اإلنسان لجميع األفراد الذين يخضعون لواليتها وفـي بعـض               

عالمية حقوق جميع الكائنات البشرية وعـدم       وعلى هذا فإن مبدأ     . الحاالت أيضا لمجموعات من األفراد    
 .تجذر في قانون حقوق اإلنسان الدولي مقابلية هذه الحقوق للتصرف

 

عالمية حقوق اإلنسان . حقوق اإلنسان متأصلة في كافة أعضاء األسرة اإلنسانية
 . بالنسبة لكافة الكائنات البشريةوغير قابلة للتصرف

). غير قابلة للتصرف( ما يتمتع به من حقوق جوهرال يمكن حرمان اإلنسان من 
 . هذه الحقوق في ظروف معينة بعضمارسة م منيمكن الحد وفقط

 لحقوق اإلنسان يعني أنه ينبغي إيالؤها الطبيعة الفريدةوكون حقوق اإلنسان تنبع من 
 .حماية خاصة على المستويين الوطني والدولي

  

حقوق اإلنسان وأثرها في السلم واألمن والتنمية علـى الصـعيدين            ٣-٢
  والدولي الوطني

حربين العالميتين هي التي اضطرت المجتمع الدولي إلى إنشاء         مثلما تقدم بيانه، كانت مآسي ال     
منظمة دولية الغرض منها النهوض بالسلم والعدل عن طريق أمور منها تشجيع تعزيز وحمايـة حقـوق                 

والدرس الذي يستخلص بكل وضوح من الحرب العالمية الثانية هـو أنـه             . اإلنسان والحريات األساسية  
سياسة تتعمد من خاللها حرمان األشخاص الذين يعيشون في إقليمهـا مـن             حينما تتوخى دولة من الدول      

حقوقهم األساسية فإن الذي يتعرض للخطر ليس األمن الداخلي لتلك الدولة وحده، بل يترتب في الحاالت                
وهـذا الـدرس الشـاق      . هدد السلم واألمن للدول األخرى كـذلك      تالمتسمة ببعض الخطورة آثار أخرى      

فالحماية الفعلية التي   . ي مناسبات عديدة منذ ذلك الوقت في كل صقع من أصقاع العالم           المستخلص تأكد ف  
تحظى بها حقوق اإلنسان تعزز السلم واالستقرار على المستوى الوطني ليس عن طريق تمكين السـكان                

ي من التمتع بحقوقهم وحرياتهم األساسية فحسب بل وكذلك من خالل توفير إطار ديمقراطي أساسي وثقاف              

 I-A Court HR, Habeas Corpus in Emergency Situations (arts, 27(2), 25(1) and 7(6), Advisory Opinion OC-8/87 of Januaryانظر ٥                                                           
30, 1987, Series A, No. 8, para. 18 at p. 37. 

 .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ٦
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وبالتالي فـإن الحمايـة     . واقتصادي وسياسي واجتماعي يمكن أن تسوى داخله النزاعات بطريقة سلمية         
الفعلية لحقوق اإلنسان تعتبر شرطاً مسبقاً أساسياً إلحالل السلم والعدل على المستوى الدولي نظراً ألنهـا                

مستوى المحلي قبل أن تتخذ     تنطوي على ضمانات توفر للسكان سبل تخفيف التوترات االجتماعية على ال          
  . تشكل بها تهديداً على نطاق أوسعاهذه التوترات أبعاد

 من ميثاق األمم المتحدة والفقرات الديباجية األولى لإلعـالن          ١ومثلما يتجلى من قراءة المادة      
العالمي وللعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان لم تغرب عن بال واضعي تلك الصـكوك الحقيقـة                

ساسية التي مؤداها أن حماية حقوق اإلنسان حماية فعلية على المستوى القطري هـي أسـاس العـدل                  األ
  .والسلم والتنمية االجتماعية واالقتصادية في جميع أنحاء العالم

التقريـر بشـأن    المعنون  وقد شدد األمين العام لألمم المتحدة في اآلونة األخيرة، في تقريره            
تربط، في جملة أمور، بين سيادة القانون وحماية حقوق اإلنسان حماية فعليـة              التي    على الرابطة  األلفية

  :والتقدم االجتماعي حيث أبرز أن
مما هو مسلم به اآلن على نطاق واسع أن النجاح االقتصادي يعتمد إلى حد كبير                 -٨٤"

والحكم السديد الرشيد يشـتمل علـى       . على نوعية الحكم الذي يسود في هذا البلد أو ذاك         
مبادئ سيادة القانون ومؤسسات الدولة الفعالة والشفافية والمحاسـبة فـي إدارة الشـؤون              

. العامة واحترام حقوق اإلنسان ومشاركة كافة المواطنين في القرارات التي تمس حيـاتهم            
ولئن كان هناك جدل دائر حول أنسب األشكال المفروض أن تتخذها هذه المبـادئ إال أن                

 ٧."همية التي تكتسيهاأحداً ال ينازع في األ

 

حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية حماية فعلية تؤدي إلى إحالل السلم واألمن 
 .سواءعلى المستويين المحلي والدولي على حد 

وحماية حقوق اإلنسان حماية فعلية توفر الثقافة الديمقراطية األساسية التي تمكّن من 
 .تسوية النزاعات تسوية سلمية

يعتمد التقدم االقتصادي إلى حد بعيد على الحكم الرشيد وحماية حقوق اإلنسان حماية 
 .فعلية

 

  مصادر القانون ٤-٢
  :ن العالمي لحقوق اإلنسان على ما يليتنص الفقرة الديباجية الثالثة من اإلعال

 ُأريـد للبشـر أال       إذا النظام القـانوني  بحماية  من األساسي أن تحظى حقوق اإلنسان       "... 
الخط الغليظ للتأكيد   ("يضطروا في آخر األمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان واالضطهاد         

  .)وهو مضاف

يجب أن تحظـى هـذه الحقـوق        بحقوقه  امالً  هذا يعني أنه لتمكين اإلنسان من التمتع تمتعاً ك        
 سيادة القانون يمكن على هذا النحو أن يوصف بأنه           ومبدأ .بحماية فعلية توفرها النُظم القانونية الوطنية     

مبدأ بارز في ميدان حماية حقوق اإلنسان، حيث إذا انعدمت هذه الحماية يغدو احترام هذه الحقوق أمـراً                  
 من النظام األساسي لمجلس أوروبا تنص علـى         ٣في هذا الصدد أن المادة      ومن المهم أن يالحظ     . وهمياً

على هذا النحو يصبح هذا المبدأ األساسي ملزما        ". أن تقبل مبدأ سيادة القانون    ... أنه يجب على كل دولة      "

 .٨٤، الفقرة دور األمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين، تقرير األمين العام: نحن الشعوب، A/54/2000وثيقة األمم المتحدة  ٧                                                           
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 التي  التي تتألف منها المنظمة وهذه حقيقة في حد ذاتها أثرت في القضايا             قانونا بالنسبة للدول األعضاء ال    
  ٨.عالجتها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

وبالتالي فإن للقضاة والمدعين العامين والمحامين دورا حاسما يؤدونه في سبيل كفالة اإلعمال             
ي من األعضاء الذين تتشكل مـنهم       وهذه المسؤولية تقتض  . الفعال لحقوق اإلنسان على المستوى المحلي     

المهن القانونية هذه أن يضطلعوا االضطالع الكافي على قانون حقوق اإلنسان الوطني والدولي على حد               
وعلى حين أن وصولهم إلى المصادر القانونية الوطنية ال يشكل مشكلة كبيـرة باألسـاس إال أن                 . سواء

ناك مصادر قانونية عديدة وسوابق قانونية ثرية من زوايا         الحالة أكثر تعقيداً على المستوى الدولي حيث ه       
  .متعددة

والقسم التالي سوف يتبع، مع بعض التعديالت، التسلسل الهرمي للمصادر القانونية كما تـرد              
ومع أن من الممكن أن يختلـف المـرء مـع           .  من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية      ٣٨في المادة   

ووفقـا للمـادة    .  هذا الحكم إال أن هذا يمكن أن يشكل نقطة انطالق مفيـدة            تصنيف المصادر المبينة في   
  :من النظام األساسي، هذه المصادر هي) ١(٣٨

  ؛"االتفاقيات الدولية" 
  ؛"األعراف الدولية كدليل على ممارسة عامة مقبولة بوصفها قانونا" 
  ٩؛"مجموعة األمم" مبادئ القانون العامة المسلم بها من قبل" 
  ".عية لتحديد أوجه سيادة القانونكأداة فر... قرارات المحاكم وتعاليم الفقهاء " 

والقسم التالي سيسعى لتحديد السمات األساسية للمصادر الرئيسية لقـانون حقـوق اإلنسـان              
نذ البداية أن قانون حقوق اإلنسان الدولي والقرارات القضائية وكـذلك           بيد أنه ينبغي أن يالحظ م     . الدولي

المقررات شبه القضائية والتعليقات العامة التي اعتمدتها هيئات الرصد تكتسي أهمية خاصة في فهم أبعاد               
 . االلتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدول

 

 . القانونية الوطنيةيجب حماية حقوق اإلنسان حماية فعلية بواسطة النُظم

حقوق  يلعب القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون دوراً حاسماً في كفالة حماية
 .اإلنسان حماية فعلية على المستوى المحلي

  االتفاقيات الدولية والقانونتتمثل المصادر الرئيسية للقانون الدولي في 
 .العرفي الدولي ومبادئ القانون العامة

 

  هدات الدوليةالمعا ١-٤-٢
إن أهم أداة بالنسبة للقضاة والمدعين العامين والمحامين يمكن الرجوع إليها، في ميدان حقوق              

 الملقاة على عاتق الدولة     االلتزامات التعاهدية التعاقدية   اإلنسان، خالف القانون المحلي القائم هي بال شك       
 من الصفحة ٣٤ الفقرة ،١٨، السلسلة ألف، رقم ١٩٧٥فبراير / شباط٢١األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية غولدر، الحكم الصادر في  المحكمة ٨                                                           

خطوات األولى لإلنفاذ الجماعي لبعض الحقوق اتخاذ ال"من بين األسباب التي حدت الحكومات الموقعة على أن تقرر "ذكرت المحكمة أن . "١٧
أن يوضع في ... طبيعياً ومما يتمشى مع مبدأ النية الحسنة "؛ وبدا بالتالي "هو إيمانها العميق بسيادة القانون" المنصوص عليها في اإلعالن العالمي

وفقا لسياقها وفي ضوء موضوع ومقاصد "تفاقية األوروبية من اال) ١(٦المادة "الحسبان هذا االعتبار المعلن على نطاق واسع في تفسير أحكام 
وأشارت المحكمة باإلضافة إلى ذلك إلى اإلشارات المتعلقة بسيادة القانون التي يتضمنها النظام األساسي لمجلس أوروبا فخلصت إلى أنه ". االتفاقية

ومجلس أوروبا كان يتشكل من ". كون هناك إمكانية الوصول إلى المحاكميعسر على المرء أن يتصور، في المسائل المدنية، سيادة القانون دون أن ت"
 .٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٢ دولة عضوا حتى تاريخ ٤٣
٩
 ".األمم المتحضرة"إشارة عفى عليها الزمن وهي ) ج)(١(٣٨تشير المادة  
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 ١٠.خطـي ملزم قانوناً مبــرم بين الـدول       اتفاق   هي عموماً " المعاهدة" و .التي يعملون في ظل واليتها    
. ولكـن يمكن أيضاً أن تكون اتفاقاً بين األمم المتحدة على سبيل المثال ودولة من الدول ألغراض محددة                

 ولكن اآلثـار    الميثاق أو   كولالبروتو أو   العهد أو   االتفاقيةوقد تسمى المعاهدات تسميات مختلفة من قبيل        
وعلى الصعيد الدولي، تعبر الدولة عـن موافقتهـا علـى االلتـزام             . القانونية المترتبة عليها هي نفسها    

 وفي حاالت اسـتثنائية يمكـن   ١١.االنضمام أو الموافقة أو   القبول أو   التصديقبمعاهدات أساسا من خالل     
بيد أن وظيفة التوقيع على معاهدة غالبا ما تتمثـل فـي            . ١٢بواسطة التوقيع موافقة بااللتزام   التعبير عن ال  

باالمتناع عن األفعال التي مـن شـأنها أن         "إضفاء الحجية على النص وتنشئ التزاما على الدولة المعنية          
تلك الدولة نيتها الواضحة بأنهـا لـن        " إبداء"المعاهدة وذلك على األقل لحين      " تتنافى مع غرض ومقاصد   

  ١٣.في تلك المعاهدة" تصبح طرفا
وفور بدء نفاذ المعاهدة وحين تصبح ملزمة للدول األطراف يجب على هذه الـدول أن تفـي                 

 وهذا يعني، في جملة أمور، أن الدولـة ال  ١٤.)العقد شريعة المتعاقدين(" بحسن نية "بااللتزامات التعاهدية   
يمكنها أن تتهرب من المسؤولية بمقتضى القانون الدولي بالتذرع بأحكام قوانينها الداخلية لتبريـر عـدم                

إضافة إلى ذلك، فإن مسؤولية الدولة، بموجب قانون حقوق اإلنسـان           . أدائها اللتزاماتها القانونية الدولية   
 حتـى فـي      من حيث أن الدول مسؤولة عن انتهاكات التزاماتها التعاهدية         صارمةلية  الدولي، هي مسؤو  

  .الحاالت التي ال تكون فيها هذه االلتزامات دولية
ومعاهدات حقوق اإلنسان هي معاهدات اشتراعية ذات طابع موضوعي من حيث إنها تخلـق              

يير يجب أن تطبق مـن قبـل الدولـة          وهذه المعا . معايير عامة هي نفسها بالنسبة لكافة الدول األطراف       
والمبدأ التقليدي المتمثـل فـي      . الطرف بغض النظر عن حالة التنفيذ من جانب الدول األطراف األخرى          

  ١٥. ال ينطبق، بعبارة أخرى، على معاهدات حقوق اإلنسانالمعاملة بالمثل
وحقيقة أن معاهدات حقوق اإلنسان ُأبرمت لغرض كفالة الحماية الفعلية لحقوق األفراد تكتسي             

النسـبة للقضـاة، عنـد      لذلك فإن من األهمية األساسية بمكان ب      . أهمية خاصة في معرض عملية التفسير     
  بالبحـث  نهج تفسيري منطقي وشمولي   توخي  تفسير معنى أحكام معاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان،         

  .عن التفسير الذي يحترم حقوق ومصالح األفراد ويكون أيضاً منطقياً في سياق المعاهدة ككل
 الدولي الخـاص    ومن بين األمثلة على المعاهدات االشتراعية في ميدان حقوق اإلنسان العهد          

بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اللذان سينظر            
ويكفي اإلشارة في هذا المضمار إلى أن اللجان المنشأة بموجب أحكام كل            . فيهما بمزيد من التفصيل أدناه    

من اآلراء والتعليقات التي توفر اإلرشـاد التفسـيري         معاهدة لرصد تنفيذها قد اعتمدت حتى اآلن العديد         
 .القيم بالنسبة للمحامين الوطنيين والدوليين على حد سواء

 

إن االلتزامات التي تتحملها الدول بمقتضى المعاهدات الدولية يجب أن يتم الوفاء بها 
 .بحسن نية

من  صارمة مسؤولية تكون مسؤولية الدولة في نطاق قانون حقوق اإلنسان الدولي
حيث أن الدول تكون مسؤولة عن انتهاكات التزاماتها التعاهدية ولو كانت هذه 

                                                           ١٠
 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات) أ)(١(٢المادة  
١١
 ).ب)(١(٢المرجع نفسه، المادة  
 .١٢نفسه، المادة المرجع  ١٢
 ).أ(١٨المرجع نفسه، المادة  ١٣
 .٢٦مادة المرجع نفسه، ال ١٤
١٥

Eur. Comm. HR, Application No. 788/60, Austria v. Italy decision of 11 January 1961 on the admissibility, 4 Yearbook of the 
European Convention on Human Rights, p. 140. 
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 .االنتهاكات غير مقصودة

يجب أن تفسر المعاهدة التي تعنى بحقوق اإلنسان باالستناد إلى نهج غائي وشمولي 
قوامه البحث عن التفسير الذي يحترم حقوق ومصالح األفراد ويكون في الوقت نفسه 

 .يراً منطقيا في سياق المعاهدة ككلتفس

  

  القانون العرفي الدولي ٢-٤-٢
من النظام األساسي   ) ١(٣٨التباع التسلسل الهرمي للمصادر القانونية الوارد ذكرها في المادة          

األعراف الدولية المرعية المعتبرة بمثابة     "يمكن للقضاة في المقام الثاني أن يطبقوا        . لمحكمة العدل الدولية  
وتنشأ على هذا النحو االلتزامات القانونية العرفية الدولية الواقعة على          ". ون دل عليه تواتر االستعمال    قان

  :عاتق الدول حينما يكون هناك شاهد على
  بين الدول؛" عرف سائد"األفعال التي تكون بمثابة  
  ١٦. )ى قانونيةفتو(" اعتقاد بأن هذا العرف أصبح ملزماً بحكم وجود قاعدة قانونية تقتضيه" 

 الممارسـة العامـة    قوامه موضوعيوجود عنصر   ويتعين عندها على القاضي أن يقيم حقيقة        
  ١٧.العرف أال وهو االعتقاد السائد بين الدول بشأن الطابع الملزم قانونا لهذا ذاتيوعنصر واحد 

وفيما يخص مسألة العرف، يترتب على ما أصدرته محكمة العدل الدولية من أحكام في قضايا               
تكوين قاعدة جديدة من قواعد القـانون الـدولي         "  أنه فيما يتعلق على األقل ب      الجرف القاري لبحر الشمال   

  :يكون الوقت المنقضي قصيراً نسبياً برغم، يمكن أن "العرفي باالستناد إلى قاعدة تقليدية محضة أصالً
أن من الشروط التي ال غنى عنها ما يتمثل في كون الممارسة التي تقوم بها الدولة فـي                  "

غضون الفترة المعنية مهما كان قصرها، بما في ذلك ممارسة الدول التي تتأثر مصالحها              
الحكم المستشهد  على نحو خاص، يفترض أن تكون واسعة النطاق وشبه موحدة بمنطوق            

به؛ وينبغي باإلضافة إلى ذلك أن تكون قد حدثت الممارسة على النحو الذي يفيد وجـود                
  ١٨."تسليم عام بأن األمر ينطوي على قاعدة من قواعد القانون أو التزام قانوني

 أن محكمة العدل الدولية قـد        يبدو لمتحدةبنيكاراغوا ضد الواليات ا   التالية المتعلقة   وفي الحالة   
لينت إلى حد ما هذا التفسير الصارم للعنصر الموضوعي الذي هو العرف المتبع في الدولـة وشـددت                  

وقضت المحكمة، بوجه خاص، فـي      . بخصوص نشوء العرف   الفتوى القانونية    تشديداً أكبر بالمقابل على   
  :ة بما يليالحكم الذي أصدرته والذي يتصل باستخدام القو

وليس من المتوقع أن يكون تطبيق القواعد المعنية، على صعيد العرف المتبع في  -١٨٦"
الدول، تطبيقاً مثالياً من حيث إن المفترض في الدول أن تكون قد امتنعت، بشكل متسـق                

والمحكمـة  . اتساقا تاما، عن استخدام القوة أو التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها البعض  
 بالضرورة، لكي تتحول قاعدة من القواعد إلى عـرف قـائم متبـع، أن تكـون                 ال ترى 

ومن أجل الخلوص إلى قيام قواعد      . الممارسة ذات الصلة متوافقة توافقاً مطلقاً مع القاعدة       
عرفية تقدر المحاكم أنه يكفي أن يكون تصرف الدول، بوجه عام، متوافقاً مع تلك القواعد               

فا ال يتمشى مع قاعدة بعينها ينبغي أن تُعامـل عمومـاً            وأن حاالت تصرف الدولة تصر    
وإذا تصرفت دولـة    . بوصفها خرقاً لتلك القاعدة وليس دليال على االعتراف بقاعدة جديدة         

                                                           ١٦
North Sea Continental Shelf Cases, Judgment, ICJ Reports 1969, p. 44, para. 77 . 

 .المرجع نفسه ١٧
 .٧٤، الفقرة ٤٣المرجع نفسه، الصفحة  ١٨
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من الدول تصرفاً ال يتمشى من الوهلة األولى مع قاعدة معترف بها ولكن تلك الدولة تُدافع 
المبررات المتضمنة في تلك القاعدة ذاتهـا       عن سلوكها عن طريق اللياذ باالستثناءات أو        

فإن مغزى ذلك الموقف، سواء كان تصرف الدولة يمكن في الحقيقة تبريره علـى ذلـك                
  ١٩."األساس أو ال يمكن، هو أنه موقف يؤيد القاعدة بدال مما يضعفها

والسؤال يطرح نفسه اآلن فيما يخص أي المبادئ القانونية لحماية حقوق اإلنسان كان يمكـن               
  .لمحكمة العدل الدولية أن تعتبرها بوصفها تشكل جزءاً من القانون الدولي العرفي

 ذهبـت    تحفظات على اتفاقية اإلبـادة الجماعيـة        بشأن ١٩٥١ عام   وفي فتواها الصادرة في   
بوصفها ملزمة للـدول    ... المبادئ التي تنطوي عليها االتفاقية تشكل مبادئ يعترف بها          "المحكمة إلى أن    

 باإلضافة إلى ذلك هناك حقيقة تترتب على ديباجة االتفاقية وهـي أنهـا              ٢٠."ولو بدون أي التزام تعاهدي    
بغية تحريـر   "اشتراط التعاون   ... إدانة اإلبادة الجماعية و   "في ما يخص في آن واحد       " ذات طابع عالمي  "

 أن االتفاقية قد حظيت بالموافقة من خـالل          وأخيرا الحظت المحكمة   ٢١."اإلنسانية من هذه اآلفة النكراء    
جريمـة اإلبـادة    أن   على هذا النحو، فإن مما ال يرقى إليه الشك           ٢٢.قرار اعتمدته الدول بشكل إجماعي    

  . جزءاً من القانون الدولي العرفي ينطبق على الدول كافة١٩٥١ شكلت منذ عام الجماعية
بين " التمييز األساسي" عمدت محكمة العدل الدولية إلى ،ه قضية برشلونوفي وقت الحق، وفي

التزامات الدولة تجاه المجتمع الدولي ككل وااللتزامات الناجمة إزاء دولة أخرى فـي ميـدان الحمايـة                 "
، "أن تلك االلتزامات بحكم طبيعتها ذاتها فهي تهم جميع الـدول          " وأضافت المحكمة قائلة     ٢٣".الدبلوماسية

بالنظر إلى األهمية التي تكتسيها الحقوق المعنية يمكن اعتبار كافة الدول لها مصـلحة قانونيـة فـي                  "و
االلتزامات تنبثـق علـى سـبيل       " وترى اللجنة أن تلك      ٢٤." للناس أجمعين  حمايتها؛ هي التزامات بالنسبة   

 من حظر التصرفات العدوانية، واإلبادة الجماعية كما تنبثـق          -المثال، في مجال القانون الدولي العرفي       
من المبادئ واألحكام المتعلقة بالحقوق األساسية لإلنسان، بما في ذلك الحماية من العبودية ومن التمييـز                

الحقوق المقابلة المتعلقة بالحماية قـد أصـبحت        " وأضافت المحكمة أنه في حين أن بعض         ٢٥."العنصري
هناك حقوق أخرى توفرها الصكوك الدوليـة ذات الطـابع          ... جزءاً ال يتجزأ من القانون الدولي العام        

  ٢٦."العالمي أو شبه العالمي
 الذي أبدتـه فـي قضـية        الرأيوأخيراً وكما تمت اإلشارة إلى ذلك آنفاً، بينت المحكمة، في           

  :الرهائن المحتجزين في طهران أن
 حق من حريته وإخضاعه لقيود مادية في ظروف شاقة يعد في            وجهحرمان اإلنسان بدون    

ئ األساسـية   حد ذاته تصرفاً ال يتمشى مع مبادئ ميثاق األمـم المتحـدة ومـع المبـاد               
  ٢٧."المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

يتبين على هذا النحو أن مما ال يرقى إليه الشك أن االلتزامات األساسـية المتعلقـة بحقـوق                  
وفي حين أشارت محكمة العدل الدولية إشـارة        . اإلنسان تشكل جزءاً ال يتجزأ من القانون الدولي العرفي        

                                                           ١٩
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, ICJ 

Reports 1986, p. 98, para 186. 
 .٢٣، الصفحة ١٩٥١تحفظات على اتفاقية اإلبادة الجماعية، فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية  ٢٠
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ٢١
 .المرجع نفسه ٢٢
٢٣

Barcelona Traction, Lights and Power Company, Limited, Judgment, ICJ Reports 1970, p. 32, para. 33 . 
 .المرجع نفسه، الموضع المذكور ٢٤
 .٣٤، الفقرة ٣٢لمرجع نفسه، الصفحة ا ٢٥
 .المرجع نفسه، الفقرة نفسها ٢٦
 .٩١، الفقرة ٤٢، الصفحة ١٩٨٠تقارير محكمة العدل الدولية،   ٢٧
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صريحة إلى جرائم اإلبادة الجماعية والعدوان فضالً عن حظر التمييز العنصـري والـرق واالحتجـاز                
 القوانين الملزمة عالميا فإنها لـم       مجموعةالتعسفي والتسبب في المشاق البدنية بوصفها تشكل جزءا من          

  .تقصر نطاق القانون على هذه العناصر
 إن تحديد العرف الدولي قد ال تكون مهمة سهلة ولكـن القـرارات التـي                :قرارات الجمعية العامة   

اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة يمكن في بعض األحوال اعتبار أن لها قيمة قانونية ولو لـم                 
ن العالمي لحقـوق  وهذا هو الشأن، على سبيل المثال، بالنسبة لإلعال.تكن ملزمة قانونا في حد ذاتها 

على هذا النحو وبالرغم من أن هذه القرارات ليست مصدرا من مصادر القانون بـالمعنى               . اإلنسان
بيد أن أمراً كهذا سيعتمد     .  قانون عرفي  وجودالدقيق لهذه العبارة إال أنه يمكن أن توفر ما يدل على            

م بها المعـايير والتعهـدات      تس التي ت  ة درجة الدق  إلى حد كبير على محتويات تلك القرارات مثل       
 عدد البلـدان التـي صـوتت        ؛ كما أنها ستعتمد على    المحددة فيها والوسائل المرتآة لمراقبة تطبيقها     

وع في هـذا     ومن المسائل ذات العالقة الوثيقة بالموض      ٢٨.الفائدتها والظروف التي تم فيها اعتماده     
إذا كان القرار المعني قد اعتُمد على انفصال أو أنه يشكل جزءاً مـن سلسـلة مـن                  تبين ما   الشأن  

 .علقة بالموضوع نفسه ذات المحتوى المتوافق والعالمي الطابعتالقرارات الم

ـ         ي ):األحكام اآلمرة (القواعد القطعية     رق نبغي أخيراً مالحظة أن بعض المعايير القانونية كحظر ال
ووفقـا  .  في القانون الدولي   بقواعد قطعية يمكن اعتبارها ذات أهمية أساسية تجيز االصطالح عليها         

الغية إن كانـت، وقـت      " من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات تغدو المعاهدة ببساطة           ٥٣للمادة  
 أن تلـك القاعـدة   وتفيد المادة نفسها". إبرامها، تتعارض مع قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي        

قاعدة ال يمكن الخروج عليها وال يمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من قواعد القـانون               "توصف بأنها   
من ناحية أخرى، وكلما نوقش مفهوم القاعدة القطعية ينشأ التنازع          ". الدولي العام تتسم بالطابع نفسه    

  .ل في هذا الدليل بمزيد من التفصيهابشأن محتواها الدقيق وبالتالي لن تتناول
  

  مبادئ القانون العامة التي يعترف بها المجتمع الدولي ٣-٤-٢
هذا المصدر الثالث من مصادر القانون التي يذكرها النظام األساسي لمحكمة العـدل الدوليـة         
يساعد على كفالة إمكان االعتماد على مصادر أخرى في الحاالت التي ال توفر فيها المعاهدات الدوليـة                 

  . نون العرفي قاعدة كافية تستند إليها المحكمة في اتخاذ قرار من القراراتوالقا
وإن مبدأ القانون العام، باعتباره مصدرا من مصادر قانون حقوق اإلنسان الدولي، يشكل سنداً              

لـدول  فإذا ما ثبت أن ا    . قانونياً أساسياً إلى حد يجعله موجوداً في كافة النُظم القانونية الرئيسية في العالم            
تتبنى، في قانونها المحلي، مبدًأ قانونيا بعينه ينص على حق من حقوق اإلنسان أو هو أساسي لحماية تلك                  

 وعلى هـذا    . في إطار قانون حقوق اإلنسان الدولي      مبدأ ملزم قانونا  الحقوق فهذا دليل واضح على وجود       
 ما إذا كان مبدأ بعينه من مبادئ حقوق بوسع القضاة والمحامين االستئناس بالنُظم القانونية األخرى لتحديد

. اإلنسان مقبوال يتكرر أحيانا كثيرة بحيث يمكن اعتبار أنه أصبح مبدأ عاماً من مبادئ القـانون الـدولي             
وحاالت القياس في مجال القانون المحلي استخدمت على هذا النحو، مثال، في ميدان المبـادئ الناظمـة                 

  ٢٩.ألدلةللعملية القضائية من قبيل مسألة ا
  

 Les résolutions dans la formation du droit international duلالطالع على بعض من هذه العناصر انظر على سبيل المثال  ٢٨                                                           
développement, Colloque des 20 et 21 novembre 1970, L'Institut universitaire de hautes études internationales, Genève, 1971 

(Etudes et travaux, No. 13), pp. 9, 30-31 (intervention by Professor Virally) . 
٢٩

Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford, Clarendon Press, 1979), 3rd edn., 1979, p. 18 . 
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  األدوات الفرعية لتحديد قواعد القانون ٤-٤-٢
أحكـام  " من النظام األساسي، كأداة فرعية من أدوات تحديد قواعد القـانون،             ٣٨تورد المادة   

وكما تقدم ذكره تُعتبر القرارات القضائية في ميـدان حقـوق           ". مذاهب الفقهاء في القانون العام    المحاكم و 
اإلنسان ذات أهمية خاصة بالنسبة لفهم القانون فهماً كامالً والثروة التي تشكلها السوابق القضائية الدولية               

. ة على آخر التطورات القانونية    التي تتوفر اآلن في هذا الميدان يجب أن تعامل معاملة األدلة ذات الحجي            
بيد أن محكمة العدل الدولية وهيئات الرصد الدولية في ميدان حقوق اإلنسان ليست ملزمة على اإلطالق                

مل به من األهمية الخاصـة بمكـان         ومع أن هذا عادة ما يع      ٣٠.باتباع القرارات القضائية الصادرة سابقاً    
بالنسبة لهيئات الرصد في ميدان حقوق اإلنسان أن تحتفظ بالمرونة الالزمة لتكييف القرارات السابقة وفق         
ما تتطلبه االحتياجات االجتماعية المتغيرة على الدوام التي ال يمكن، على المستوى الدولي، الوفاء بهـا                

يمكن أن  " القرارات القضائية " ويكفي أن يضاف في هذا السياق أن اإلشارة إلى           ٣١عن طريق التشريعات  
قرارات القضائية التي اتخذتها المحاكم الوطنية وأنه بقدر ما تكون درجة المحكمـة عاليـة               يعني أيضا ال  

غير أنه عندما تقوم هيئات الرصد الدولية بتفسير قـانون حقـوق اإلنسـان              . بقدر ما يكتسب القرار ثقال    
  .فالمرجح أن تقوم بذلك بمعزل عن القوانين الوطنية

 ٣٨يجب أال يغرب عن البال أن المادة        " قانونيين األكثر كفاءة  بتعاليم الخبراء ال  "أما فيما يتعلق    
وفيما يتوجب  . صيغت في وقت لم يكن فيه للسوابق القضائية الدولية المتعلقة بقانون حقوق اإلنسان وجود             

أن يكون تفسير وتطبيق هذا القانون مرتكزاً باألساس على النصوص القانونية والسوابق القضـائية ذات               
موضوع فإن كتابات الفقهاء يمكن في بعض األحيان أن تسهم في تحسين فهم القانون وتنفيـذه                العالقة بال 
ومع ذلك يستصوب ممارسة قدر كبير من الحيطة قبل االعتماد على المواد القانونية والمبـادئ               . العملي

يث إن هذه المواد والتعليقات التي تعتمدها الهيئات الخاصة خارج إطار الهيئات التعاهدية المنشأة رسميا ح
  .قد ال تعكس من جميع الجوانب وعلى النحو الصحيح مركز القانون الواجب تفسيره وتطبيقه

  
اهتمامـات  :قانون حقوق اإلنسان الدولي والقانون اإلنساني الـدولي         ٥-٢

  مشتركة وفروق أساسية
ـ                  وق بالرغم من أن الغاية من هذا الدليل هي توفير معارف ومهارات في مجـال قـانون حق

اإلنسان بدال من القانون اإلنساني الدولي من األهمية بمكان التعرض ولو بإيجاز للعالقـة بـين هـذين                  
  .الميادين وثيقي العالقة من ميادين القانون

فعلى حين أن قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي يهدفان إلى حماية الفرد، يـوفر               
تمييزية لكل فرد في جميع األوقات، سواء زمـن السـلم أو فـي              معاملة ال قانون حقوق اإلنسان الدولي     

والقانون اإلنساني الدولي غايته، من ناحية أخرى، كفالة قـدر          . أزمنة الحرب أو غيرها من االضطرابات     
عن طريـق   أدنى من الحماية لضحايا النزاعات المسلحة كالمرضى والجرحى والغرقى واسرى الحرب            

 وبالرغم  ٣٢.انية المفرطة والتدمير المادي الذي تسفر عنه الغرورات الحربية        حظر ما يسبب اآلالم اإلنس    
 تضمن حقوقا أساسية معينة   ١٩٧٧ وملحقيها اإلضافيين المعتمدين عام      ١٩٤٩ لعام   ڤمن أن اتفاقيات جني   

سـانية  نالميـادين اإل  لألفراد في حاالت مبينة تحديدا من النزاعات المسلحة الدولية والداخليـة فليسـت              
 . من نظامها األساسي٥٩فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية انظر المادة  ٣٠                                                           

يل المثال القضية التي قامت فيها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بعكس قرار اتخذته سابقا يفيد بأن الشخصية القانونية كالكنيسة انظر على سب ٣١
وجدان الحق في حرية التفكير وال" من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان مدعية حدوث انتهاك ل) ١(٩مثالً ال يمكن لها أن تقيم دعوى في إطار المادة 

 Eur. Comm. HR, Application No. 7805/77, X. and Church of Scientology v. Sweden, decision of 5 May1979 on the". والدين
admissibility of the application, 16 DR, p..70. 

٣٢
Seguridad del Estado, Derecho Humanitario y Derechos Humanos, Informe Final, San Jose, Costa Rica, Comite Internacional 

de la Cruz Roja/Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1984, p. 7. 
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سعة ميادين قـانون حقـوق اإلنسـان         النطباق القانون اإلنساني الدولي واسعة بقدر        والزمنية والمادية 
 القانون اإلنساني ذا طابع يكفل قدراً أدنى من المساواة أيضاً بالرغم من              وبهــذا المعنى فإن   ٣٣.الدولي

  ٣٤.أن مبدأ عدم التمييز مكفول فيما يخص التمتع بالحقوق التي يوفرها هذا القانون
وما ينبغي التأكيد عليه باعتباره ذا أهمية أساسية في هذه المرحلة هو أن قانون حقوق اإلنسان                

أمـا  .  في الصراعات المسلحة الدولية وغير الدوليـة        بالتزامن الدولي والقانون الدولي اإلنساني سيطبقان    
 ضمانات حقوق اإلنسان الممكن أن يرخص بها خالل ما          فيما يخص التعديالت الواجب إدخالها على تنفيذ      

 ٨-٢ فستتم اإلشارة إليها إشارة مختصرة في الفـرع          حاالت طوارئ عامة تهدد حياة األمة     يسمى عموماً   
 .أدناه وعلى نحو أكثر تفصيالً في الفصل السادس عشر

 

 وأزمنة ة أي في أزمنة السلمنإن قانون حقوق اإلنسان الدولي يطبق في جميع األزم
 .االضطرابات بما في ذلك النزاعات المسلحة سواء كانت ذات طابع داخلي أو دولي

 قانون حقوق اإلنسان الدولي في آن واحدوهذا يعني أنه ستتهيأ حاالت يطبق فيها 
 .والقانون الدولي اإلنساني

  

التحفظات واإلعالنات التفسيرية بشأن معاهـدات حقـوق اإلنسـان            ٦-٢
  الدولية

رض تقييم مدى االلتزامات القانونية التي تعقدها دولة من الدول بموجب معاهـدة مـن             في مع 
أو ربمـا    تحفظـا معاهدات حقوق اإلنسان، من الضرورة بمكان التأكد مما إذا كانت تلك الدولة قد أبدت               

ليل تسمح  وأهم معاهدات حقوق اإلنسان التي يتناولها هذا الد       . االنضمام أو   إعالنا تفسيرياً وقت التصديق   
وعند البت فيما إذا كانت دولـة       . بإبداء التحفظات، وإن كانت لها سبل مختلفة بعض الشيء في تنظيمها          

طرف قد أبدت فعالً تحفظا بدال من مجرد اإلعالن فيما يخص فهمها لتفسير حكـم أو بيـان بالسياسـة                    
عهد الـدولي الخـاص بـالحقوق       العامة، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التي ُأنشئت لرصد تنفيذ ال          

 الدولة بدال من شكل     بنية" الذي أصدرته بأنها تهتم بما يتعلق        ٢٤المدنية والسياسية، في التعليق العام رقم       
 وعلى حين أن هذا العهد ال يتضمن أي مادة محددة ناظمة لمسألة التحفظات ذكـرت اللجنـة                  ٣٥."الصك

بل يعني أن المسـألة  " ات ال يعني السماح بإبداء أي تعليقغياب حظر التحفظ "المعنية بحقوق اإلنسان أن     
من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فبينت أن       ) ٣(١٩ واستندت اللجنة إلى المادة      ٣٦"ينظمها القانون الدولي  "
 وهذا يعني، على سبيل المثال،      ٣٧."اختبار الموضوع والغرض  "يحكمها  " مسألة تفسير ومقبولية التحفظات   "

يجب أن تكون محددة وشفافة حتى تكون اللجنة والجهات الخاضعة لوالية الدولة المبديـة              "أن التحفظات   
م أو  للتحفظ وغيرها من الدول األطراف على بينة من أي االلتزامات المتعلقة باالمتثال لحقوق اإلنسان ت              

                                                           ٣٣
J. Patrnogic and B. Jakovljevic, International Humanitarian Law in the Contemporary World, Sanremo, Italy, International 

Institute of Humanitarian Law (Collection of Publications 10), 1991, p. 28. 
لبروتوكول  من ا٧٥؛ والمادة ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ األربع المؤرخة في ڤ المشتركة بين اتفاقيات جني٣انظر على سبيل المثال المادة  ٣٤

؛ )البروتوكول األول(، والمتصلة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ المؤرخة في ڤاإلضافي الملحق باتفاقيات جني
 المتصلة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ المؤرخة في ڤمن البروتوكول اإلضافي التفاقيات جني) ١(٢والمادة 
 ).البروتوكول الثاني(الدولية 

يئات المنشأة مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها اله HRI/GEN/1/Rev.5، في وثيقة األمم المتحدة ٢٤انظر التعليق العام  ٣٥
 .٣، الفقرة ١٥٠، الصفحة ) بمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةيشار إليها فيما بعد (بموجب معاهدات حقوق اإلنسان

 .٦، الفقرة ١٥١المرجع نفسه، الصفحة  ٣٦
 .المرجع نفسه، الصفحة والفقرة المذكورتان ٣٧
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أال يكون عاما بل يشير إلى حكم بعينه من أحكـام العهـد             "؛ وبالمثل يجب على القرار      "لم يتم الوفاء بها   
  ٣٨."ويبين بعبارات دقيقة نطاقه فيما يتصل بذلك الحكم

ستكون "لى أنها    منها ع  ٧٥وتنص االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان نصا صريحا في المادة          
وبينت محكمة البلـدان    ". خاضعة للتحفظات فقط بما يتوافق مع أحكام اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات           

ال يكـون لهـا      "٧٥أن المادة    آثار التحفظات    األمريكية لحقوق اإلنسان، في الفتوى التي أصدرتها بشأن       
شريطة أن ال تكون هذه     "  تحفظات تراها مالئمة   الدول من إبداء أي   "إال إذا فهمت على أنها تمكّن       " مغزى

قيـود علـى     وفي الفتوى التي أصدرتها بشأن وضـع         ٣٩."منافية لموضوع وغرض المعاهدة   "التحفظات  
 الحظت باإلضافة إلى ذلك فيما يخص الحقوق التي ال يمكن تعليقها في ظل أي ظرف من                 بة اإلعدام عقو

 دولـة   يترتب على ذلك أن التحفظ الذي يستهدف تمكين       "من االتفاقية أنه    ) ٢(٢٧الظروف بموجب المادة    
من الدول من أن تعلق أي حق من الحقوق األساسية التي ال يجوز تقييدها يجب أن يعتبر غير متوافق مع 

الوضع سـيختلف إذا  " بيد أن المحكمة سلمت بأن ٤٠."موضوع وغرض االتفاقية وبالتالي غير مسموح به     
ما كان الغرض من التحفظ هو مجرد تقييد بعض جوانب حق من الحقوق إذا كان في تقييده تجريد لذلك                   

  ٤١."الحق ككل من غرضه األساسي
وعلى غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية فان الميثاق األفريقي لحقـوق              

 من االتفاقية األوروبية لحقـوق      ٦٤بيد أن المادة    . اإلنسان والشعوب ال يأتي على ذكر مسألة التحفظات       
بخصوص أي حكم   " فظاتفي حين تسمح بإبداء تح    " ذات الطابع العام  "اإلنسان تحظر صراحة التحفظات     

النافذة في إقليم الدولة زمـن التوقيـع أو         " بعينه من أحكام االتفاقية بقدر ما يكون أي قانون من القوانين          
  .المعني" غير متوافق مع الحكم"التصديق 

ويتعين على القضاة وأعضاء النيابة والمحامين المحليين أن يولوا اعتباراً، في تفسير وتطبيق             
ولية، لاللتزامات القانونية ذات الصلة التي تتحملها الدولة على ضوء ما تبديه من تحفظات              المعاهدات الد 

 .أو إعالنات تفسيرية

 

يلزم أن ينظر في نطاق االلتزامات القانونية التي تعقدها دولة من الدول، على ضوء 
 .أي تحفظات قائمة أو إعالنات تفسيرية

نية و السياسية واالتفاقية األمريكية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المد
 .لحقوق اإلنسان يجب أن تكون التحفظات متوافقة مع موضوع وغرض المعاهدة

ويجب أن . تمنع االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان إبداء تحفظات ذات طابع عام
 تكون التحفظات ذات صلة بحكم محدد من أحكام االتفاقية

  

  ممارسة الحقوقالقيود التي تُفرض على   ٧-٢
 مثل الحق فـي حريـة       - ولو لم تكن هي الجوهر في حد ذاتها          - بعض الحقوق    ممارسةإن  

التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والحق في حرية الحركة والحق في احترام خصوصية               

 ١٩، الفقرة ١٥٥المرجع نفسه، الصفحة  ٣٨                                                           
٣٩

I-A Court HR, The Effect of Reservation on the Entry Into Force of the American Convention on Human Rights (Arts . 74 and 
75), Advisory Opinion OC-2/82 of September 24, 1982, Series A, No. 2, p. 18, para. 35. 

٤٠
I-A Court HR, Restrictions to the Death Penalty (Arts. 4(2) and 4(4) American Convention on Human Rights) , Advisory 

Opinion OC-3/83 of September 8, 1983, Series A, No. 3, p. 83, para 61. 
 .٨٤لصفحة المرجع نفسه، ا ٤١
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على سبيل المثال   الفرد والحياة األسرية والمراسالت عموما ما تقترن ببعض القيود التي يمكن أن تفرض              
 والقيـود التـي     ٤٢.من أجل حماية حقوق وحريات اآلخرين واألمن الوطني والصحة أو اآلداب العامـة            

 من ناحية فـي     مصالح األفراد وهي تفضي إلى توازن بين      . تفرض هي ثمرة موازنة دقيقة بين المصالح      
 قدر من التمتع بالحق الذي يمتلكونه ومن ناحية أخـرى مصـلحة المجتمـع عمومـاً أي                  تحقيق أقصى 

وفقـاً  في فرض بعض التقييدات على ممارسة هذا الحق شريطة أن تفرض التقييـدات               المصلحة العامة 
 وعند تفسير وتطبيـق هـذه       .للقانون ويقتضيها المجتمع الديمقراطي ألغراض مشروعة محددة معينة       

لتناسب اإلجراء التقييدي المعنـي أو اإلجـراءات        ي حالة بعينها، يتوجب إجراء بحث دقيق        القيود في أ  
 ويوفر الفصل الثاني عشر من      .دية المعنية بوجه عام وعلى النحو المطبق في كل حالة على حدة           التقيي

 .هذا الدليل أمثلة عديدة على الطريقة التي طبقت بها هذه القيود في حاالت محددة

 

د التي تفرض على ممارسة حقوق اإلنسان هي نتيجة لتوازن دقيق بين إن القيو
 :مصالح األفراد والمصلحة العامة ويجب لكي تكون هذه التقييدات مشروعة

 أن تحدد بواسطة قانون؛ •

 ؛وأن تفرض لغرض أو أكثر من األغراض المشروعة المحددة •

ي مجتمـع أن تكون ضرورية ألجل هدف أو أكثر من هذه األهداف فــ •
 ).التناسب(ديمقراطي 

ولكي يكون التقييد الزما عموما وعلى النحو المطبق في كل حالة بمفردها يجب أن 
وال يكفي أن يكون التقييد مستصوباً . يفي هذا التقييد بحاجة اجتماعية محددة بوضوح

 .أو غير ضار بأداء النظام الدستوري الديمقراطي لوظائفه

  

   بااللتزامات القانونية الدوليةأوجه عدم التقيد  ٨-٢
يتعين على القضاة والمدعين العامين والمحامين المحليين، عند تفسير وتطبيق أحكام معاهدات            

حاالت األزمات الحادة حينما تكون حياة األمة فـي         حقوق اإلنسان العامة الرئيسية الثالث، وال سيما في         
لمعنية بتعديل مدى التزاماتها القانونية الدولية وذلك باللجوء        أن يولوا االعتبار إلمكانية قيام الدولة ا      ،  خطر

وسيتم التطرق الى مسألة إقامة العدالة الجنائية أثناء حاالت الطـوارئ           .  المؤقت إلى أوجه من عدم التقيد    
عشر وعلى هذا يكفي في هذا السياق اإلشارة إلى أن العهد الدولي الخـاص بـالحقوق                في الفصل السادس    

واالتفاقية األوروبية لحقوق   ) ٢٧المادة  (واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان     ) ٤ المادة(السياسية  المدنية و 
جميعها توفر إمكانية لجوء الدول األطراف إلى عدم التقيـد خاصـة فـي حـاالت                ) ١٥المادة  (اإلنسان  

 يتضـمن حكمـا   بيد أن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشـعوب ال    . الطوارئ الخطيرة بشكل خاص   
مقابال يعنى بحاالت الطوارئ وغياب مثل هذا الحكم تراه اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسـان والشـعوب                

" تعبيراً عن المبدأ القائل بأن تقييد حقوق اإلنسان ليس الحل للمصاعب التي تواجه على الصعيد الوطني               "
المجتمع الديمقراطي الذي يسوده حكم     الممارسة المشروعة لحقوق اإلنسان ال تشكل أي خطر على          "وأن  

  ٤٣."القانون

 ١١من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادتين ) ٢(٢٢ و٢١و) ٣(١٩و) ٣(١٨ و١٣و) ٣(١٢انظر على سبيل المثال المواد  ٤٢                                                           
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان؛ ) ٢(١٦ و١٥و) ٢(١٣و) ٣(١٢و) ٢(١١ والشعوب؛ والمواد من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان) ٢(١٢و

 .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان) ٢(١١-)٢(٨والمواد 
 ACHPR, Cases of Amnesty International, Committee Loosli Bachelard, Lawyers Committees: انظر القرار غير المؤرخ ٤٣

forHuman Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa v. Sudan, No. 48/90, 50/91, 52/91 and 
79, para 89/93والنص المستخدم هو ذاك المنشور على الموقع التالي ،:html.93-89_91-52_90-48/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1qwww://http. 
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 الشـتراطات رسـمية     وفي المعاهدات التي يرد فيها حق عدم التقيد، يخضـع هـذا الحـق             
صد منه أبداً إعطاء الحكومات نفوذا ال حد لـه للتهرب من التزاماتهـا              ولم يكن الق   وموضوعية صارمة 

 حيث إن التقييدات التي تم اللجوء إليها وفقاً لكافة المعاهدات     مبدأ التناسب المشـروط   بل يطبق   . التعاقدية
وتجدر اإلشارة عالوة على ذلك إلى أن بعض        . ال غير " يتطلبها حتميات الوضع  "السابق ذكرها، يجب أن     

الحقوق كالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب ال يجوز في أي ظرف من الظروف تقييدهما                 
 ليسـت وأن قائمة الحقوق التي تقبل التقييد والمنصوص عليها في الفقرات الثانية من المواد اآلنفة ذكرها                

ا كان حق من الحقوق ليس      ، بالقول إنه لم    بالمقابل ألحد أن يحتج،  وبعبارة أخرى ال يمكن     . قائمة حصرية 
مدرجاً صراحة في قائمة بوصفه غير قابل للتقييد يجوز للدول األطراف أن تعمـد إلـى وضـع قيـود                    

  . استثنائية على التمتع بذلك الحق
وبما أن المواد التقييدية توفر ما يلزم لوضع قيود استثنائية على ممارسة حقوق اإلنسان يلـزم      

ين على حد سواء أن يكونوا واعين بواجبهم تفسير المواد هذه وفق مدلولها             على القضاة الوطنيين والدولي   
وبالحرص على أن يتحقق في جميع األوقات أقصى قدر         . الدقيق لكي ال تفرغ حقوق األفراد من جوهرها       

  . ممكن من التمتع بحقوق اإلنسان يمكن للدول أن تتغلب على أزماتها بشكل إيجابي وبناء ومالئم

 

هد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقيتين األمريكية بمقتضى الع
واألوروبية لحقوق اإلنسان، للدول األطراف الحق في بعض الحاالت بالغة الصعوبة 

  .عدم التقيد بالبعض من االلتزامات القانونية التي تتحملها
  .ية الصارمةيخضع الحق في عدم التقيد لالشتراطات القانونية الرسمية والموضوع

  .ال يجوز إطالقاً وفي أي ظرف من الظروف تقييد بعض الحقوق األساسية
يجب أن يفسر الحق في عدم التقيد على النحو الذي ال يفرغ حقوق الفرد من 

  .جوهرها
 ال يسمح، بمقتضى الميثاق األفريقي، عدم التقيد  بحقوق اإلنسان والشعوب

  

  ها الدولة عن انتهاكات حقوق اإلنسانالمسؤولية الدولية التي تتحمل  ٩-٢
باحترام تتحمل الدول، بمقتضى القانون الدولي، مسؤولية عن عدم الوفاء بالتزاماتها القانونية            

 التمتع الفعلي بحقوق اإلنسان المسلم بها إما في معاهدة ملزمة للدولة المعنية أو فـي      وتأمين، أي ضمان،  
وضحت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان في قضـية         وكما أ . أي مصدر آخر من مصادر القانون     

فإن تعطيل تلك الحقوق الذي يمكن عزوه، بموجب قواعد القانون الدولي، إلى فعل أو إغفال                "زاليسكيس
من طرف أي سلطة عامة يشكل عمالً ينسب إلى تلك الدولة وهي التي تتحمل المسؤولية بمقتضى أحكام                 

 وعلى حين أن المحكمة أوضحت في هذا الحكم معنـى           ٤٤.القانوني المعني في المصدر   " منصوص عليها 
قـانون  من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان فهي فعالً عبرت عن قاعدة عامة من قواعد ال             ) ١(١المادة  

  .تنطبق على القانون الدولي لحقوق اإلنسان ككل
ومن بين الوكالء الذين تتحمل الدولة مسؤولية عنهم مجموعات وأفراد من قبيـل المـوظفين               
المدنيين الوزاريين والقضاة وموظفي الشرطة والعاملين في السجون ومـوظفي الجمـارك والمدرسـين              

وهذا يعني أن علـى     .  الحكومة ومجموعات مماثلة أخرى    وموظفي األعمال التجارية التي تسيطر عليها     

                                                           ٤٤
I-A Court HR, Velasquez Rodriguez case, Judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 151, para 164 . 
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 إلى أصحابها   إعادة الحقوق  وحيثما يكون ذلك ممكنا       والمعاقبة بالوقاية وإجراء التحريات  الدول التزاما   
  ٤٥.توفير تعويض لهمأو /الذين سلبت منهم و

 مـن   أثر مهم يمس طرفاً ثالثـاً      الدولي في بعض األحيان      ويترتب على قانون حقوق اإلنسان    
 من القيام   لمنع األفراد أو الجماعات   حيث إن الدولة قد تكون مسؤولة عن عدم اتخاذها إجراءات معقولة            

 ٤٦.توفير الحماية الكافية من تلك االنتهاكات بموجب القـانون المحلـي          بأعمال تنتهك حقوق اإلنسان أو      
تُحترم حياة الفرد الخاصة وحياته     وكما أكدت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان فيما يخص الحق في أن            

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على سبيل المثال، فإن هذا           ٨األسرية المنصوص عليه في المادة      
  :الحق هو

أساسا لحماية الفرد من التدخل التعسفي الذي تمارسه السلطات العامة وهـو ال يقتصـر               "
بل باإلضافة إلى هذا التعهـد      : ا التدخل على مجرد حمل الدولة على االمتناع عن مثل هذ        

السلبي بالدرجة األولى يجوز أن تكون هناك التزامات إيجابية متأصلة في االحترام الفعلي             
وهذه االلتزامات قد تنطوي على اتخـاذ تـدابير         (...). للحياة الخاصة أو الحياة األسرية      

  ٤٧."د فيما بينهمترمي إلى احترام الحياة الخاصة حتى في مجال عالقات األفرا

" الحماية العملية والفعلية  "ومن ثم يتعين على الدول األطراف في االتفاقية األوروبية أن توفر            
" ون القيم األساسية والجوانب الجوهرية من حياة الفرد الخاصة على المحك          حيثما تك "في قوانينها الوطنية    

 أو في حاالت العقوبة البدنيـة       ٤٨.من أجل حماية األشخاص من اإلساءة الجنسية إليهم على سبيل المثال          
  ٤٩. من االتفاقية٣ انتهاكاً للمادة التي يمارسها أفراد األسرة والتي تشكل

لكل فرد يعيش فـي ظـل واليتهـا، تؤكـد            الدولة للحق في الحياة      كفالةوفيما يتعلق بواجب    
توفير أحكام فعالة في إطار القانون الجنائي       "قوامه  " يتعلق بواجب أولي  "المحكمة األوروبية أن هذا األمر      

لردع ارتكاب جرائم بحق األشخاص وتدعم هذه األحكام آلية إنفاذ قوانين بشأن منع وقمع ومعاقبـة ذات                 
  :ذلك فإن هذا الواجبوباإلضافة إلى " صلة بتلك األحكام

يتسع نطاقه في الظروف المالئمة ليشمل االلتزام اإليجابي من جانب السـلطات باتخـاذ              "
تدابير تنفيذية وقائية لحماية الفرد أو األفراد الذين تتعرض حياتهم للخطـر مـن جـراء                

  ٥٠.)"…(األعمال اإلجرامية التي يرتكبها فرد آخر 

هذه األحكام لها أهميتها من حيث أنها توسع في نطاق االلتزامات القانونية الدولية الملقاة على               
التي تتخطى المجال العام لتشمل الحياة الفردية ومن ثم تسمح بتوفير حماية أكثـر كفـاءة                عاتق الدول و  

وفعالية من مختلف أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان مثل اإلساءة البدنيـة والنفسـية لألطفـال والنسـاء                 
  .والمتخلفين عقليا

 ٦ق بواجب توفير الحماية الفعالة للحق في الحياة بموجب المادة أما فيما يتعل. ١٦٦، الفقرة ١٥٢انظر على سبيل المثال المرجع نفسه، الصفحة  ٤٥                                                           
 التعليقات العامة الصادرة عن األمم مجموعة في ٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فانظر على سبيل المثال التعليق العام رقم 

 .١١٦-١١٤، الصفحات لألمم المتحدة
 ,I-A Court HR, Velasquez Rodriguez case, Judgment of July 29, 1988, Series Cتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان انظر فيما يخص اال ٤٦

No. 4, p. 155-156, paras. 176-177 ؛ وفيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انظر الوثيقة الصادرة عن األمم المتحدة
A/47/40 وعلى الصعيد األوروبي انظر٢، الفقرة ٢٠١الصادر عن لجنة حقوق اإلنســان الصفحة  والتقرير Eur. Court HR, Case ofA. v. the 

United Kingdom, Judgment of 23 September 1998, Reports 1988-VI, at p. 2692 et seq. . 
٤٧

Eur. Court HR, Case of X. and Y. v. the Netherlands, Judgment of 26 September 1985, Series A, No. 91, p. 11, para. 23 . 
 .٢٧، الفقرة ١٣ والصفحة ٣٠، الصفحة ١٤المرجع نفسه، الصفحة  ٤٨
٤٩

.Eur. Court HR, Case of A. v. the United Kingdom, Judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VI  وفيما يتعلق بمسؤولية 
 .المملكة المتحدة عن تعرض األطفال للضرب من طرف زوج األم

٥٠
Eur, Court HR, Case of Mahmut Kaya v. Turkey, Judgment of 28 March 2000, para. 85  النص المستخدم هو ذلك الذي يرد في موقع ،

 .hudoc/int.coe.echr.hudoc://http/: المحكمة على الشبكة العالمية
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*****  
ان إال إذا قصـرت عـن       على أن الدولة ال تتحمل المسؤولية الدولية عن انتهاك حقوق اإلنس          

توفير سبيل مالئم وفعال لالنتصاف للشخص الذي يدعي أنه ضحية وذلك مـن خـالل األعمـال التـي            
والشرط المعمول به على المستوى الدولي والقائـل بوجـوب          . تضطلع بها محاكمها أو هيئاتها اإلدارية     
 دولية ذات طابع قضائي أو شبه        قبل إمكان نظر هيئة رصد     الفعالةاستنفاذ جميع سبل االنتصاف الوطنية      

. قضائي في شكاوى من يدعي أنه ضحية قد وضع بغية السماح للدولة ذاتها بإصالح األخطاء المرتكبـة                
بالنسـبة للـنُظم    " فرعيـة "وهذا يعني أيضاً أن إنشاء شتى اآلليات الدولية لحماية اإلنسان هي في الواقع              

هذه اآلليات ال تتدخل إال عن طريق إجـراءات التنـازع           "الوطنية المتاحة لصيانة حقوق الفرد حيث إن        
  ٥١."واشتراكها ال يتم إال عندما تكون جميع سبل االنتصاف الوطنية قد استنفدت

ومسؤولية الدول عن توفير الحماية وسبل االنتصاف لضحايا تجاوزات النفوذ ستتناول ببعض            
 .التفصيل في الفصل الخامس عشر من هذا الدليل

 

 بقانون حقوق ملتزمة، حيثما تكون هذه الدول صارمعلى عاتق الدول التزام قانوني 
ة لحقوق اإلنسان لجميع األشخاص المشمولين اإلنسان الدولي، كفالة الحماية الفعال

 .بواليتها القضائية

يترتب على الواجب القانوني الملقى على عاتق الدول والمتمثل في حماية حقوق 
 عليها والمعاقبة في شأنها لتحري حقوق اإلنسان واانتهاكاتبمنع اإلنسان التزام 

 .توفير تعويضكنا أو فضالً عن إعادة الحقوق إلى أصحابها حيثما يكون ذلك مم

وقد يلقى على عاتق الدول أيضاً واجب قانوني ال بتوفير الحماية من انتهاكات حقوق 
اإلنسان التي ترتكبها السلطة العامة فحسب بل أيضا بكفالة وجود حماية كافية في 

 . األفراد أنفسهمقانونها المحلي من انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها

 

 ات التجارية وحقوق اإلنسانالشرك .٣ 

دار في السنوات األخيرة نقاش واسع النطاق للمسألة المتمثلة في معرفة ما إذا كان يمكن بـل                 
ينبغي تحميل الكيانات غير الدول كالشركات التجارية المسؤولية القانونية عن عدم االمتثال لقواعد قانون              

. شطتها وإلى أي حد يمكن تحميلها تلـك المسـؤولية         حقوق اإلنسان الدولي في ممارسة هذه الكيانات ألن       
 التي تقدمت أن الدول نفسها قد يكون عليها واجـب أن تضـمن كـون                النصوصوعلى حين اتضح من     

قوانينها الوطنية تتيح سبل انتصاف مالئمة من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان الممكن أن يرتكبهـا               
علـى أن هـذا   . لى األنشطة التي تضطلع بها الشركات التجارية  أفراد فهذا المنطق نفسه يسري بالمثل ع      

 المسؤولية القانونية الدولية عـن أي       ذاتهايختلف بطبيعة الحال عن قولنا إن هذه الشركات تتحمل في حد            
  . فعل غير مشروع

ثم إن النقاش الدائر على الصعيد الدولي حول المسؤولية القانونية التـي تتحملهـا الشـركات                
ة بشأن ضمان حقوق اإلنسان ينطوي على ثروة من األفكار تشمل مقاييس حمايـة العمـال مـن                  التجاري

غير أن تطور القانون في هذا المجال المهم        . التجاوزات أو البيئة من التلف والتدمير اللذين ال لزوم لهما         

 ,Eur. Court HR, Case of Handyside, Judgment of 7 December 1976, Series A, Vol. 24بيان يخص االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  ٥١                                                           
p. 22, para. 48. 
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قام األول فـي    لم يزل إلى حد كبير في مرحلة مبكرة والحجج التي تطرح في هذه المرحلة تندرج في الم                
  .(Lex ferenda)ه المرجو تطبيقميدان القانون 

وبما أن الغاية من هذا الدليل هي بيان الواجبات القانونية الملقاة على عـاتق الـدول ذاتهـا                  
بمقتضى القانون الدولي لن يكرس المزيد من النظر في المسؤوليات القانونية الممكنـة التـي تتحملهـا                 

بيد أن القضاة والمدعين العامين والمحامين قـد يجـابهون          . ة حقوق اإلنسان  الشركات التجارية عن حماي   
وباإلضافة إلى أي واجبات يمكـن أن       . هذه المشاكل في ممارستهم لمهامهم المهنية على المستوى المحلي        

تتحملها الشركات التجارية عن حماية حقوق األفراد والبيئة بمقتضى القانون المحلي، قد يكون من المفيد               
بالنسبة لمن يتعاطى المهن القانونية أن يكونوا على بينة من حقيقة أن هناك نقاشات دائرة على المستوى                 
الدولي وأن هناك، كمستوى أدنى، واجبا أخالقيا يفرضه القانون الدولي على الشركات مقتضاه أن تـدير                

 ٥٢.أعمالها التجارية على النحو الذي يحترم حقوق اإلنسان األساسية

 

من الجائز أن يلقى على عاتق الدول التزام قانوني دولـي بكفالـة الحمايـة الكافية 
 .هاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الشركات التجاريةفي قوانينها الوطنية من انت

وقد تلقى على عاتق الشركات التجارية ذاتها التزامات قانونية في ميدان حقوق 
 اإلنسان منبثقة عن القانون المحلي

 مسؤولية أخالقية تتحملها الشركات التجارية على - كحد أدنى -يرى أن هناك 
 .قوق اإلنسان األساسيةالمستوى الدولي قوامها احترام ح

 

 قانون حقوق اإلنسان الدولي على المستوى الوطني .٤ 
 

  إدماج القانون الدولي في النُظم القانونية الوطنية  ١-٤
 من اتفاقية فيينا بشأن قانون المعاهدات       ٢٧كما أشير سابقا وكما هو منصوص عليه في المادة          

ومن ناحية أخرى للدولة    ". لوطني لتبرر عدم تنفيذها لمعاهدة ما     ال يمكن لدولة أن تتذرع بأحكام القانون ا       "
أن تختار النماذج التي تراها صالحة لتؤدي بالفعل التزاماتها القانونية الدولية ولكي تحقق التوافق ما بين                

د ولو وبما أن النظم القانونية الوطنية تختلف اختالفا كبيراً في هذا الصد. القانون الوطني وهذه االلتزامات
أنها تتسم ببعض أوجه الشبه، فإن األمر متروك لكل قاض ومدع عام ومحام على المستوى الوطني لكي                 

ويرد فيما يلي اسـتعراض     . يلّم بطريقة إدماج االلتزامات القانونية الدولية لدولة ما ضمن القانون الوطني          
المحلي لجعله متمشيا مع التزاماتهـا      عام لمختلف الطرق التي يمكن بها لدولة من الدول أن تعدل قانونها             

  .القانونية الدولية
ف  يمكن أن يوص   ٥٣ التي تتوفر بشأنها في الحقيقة صيغ كثيرة متباينة        الوحدانيةأوالً، ووفقاً لنظرية     

وهذا يعنـي   . القانون الدولي والقانون المحلي بعبارات عامة بوصفهما يشكالن نظاما قانونيا واحداً          
أنه حالما تقوم الدولة بالتصديق على معاهدة لحماية حقوق األشخاص على سبيل المثال فإن أحكـام                

  . ملزمة على صعيد القانون المحليتلقائياًتلك المعاهدة تغدو 
 Michael Addo, Human Rights: يلي بعض الكتابات المتعلقة بمسألة الشركات التجارية وحقوق اإلنسان التي يمكن أن يطلع عليهافيما ٥٢                                                           

Standards and the Responsibility of Transnational Corporations (The Hague, Kluwer Law International, 1999); and Alan Dignam 
and David Allen, Company Law and the Human Rights Act 1998 (London, Butterworth, 2000). 

 .Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford, Clarendon Press, 3rd edn., 1979), p. 34انظر  ٥٣
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.  يشكل القانون المحلي والقانون الدولي نظـامين قـانونيين مختلفـين           الثنائيةلنظرية  ثانياً، وطبقا ل   
فالقانون المحلي يعلو وال يعلى عليه ولكي يكون القضاة المحليون أصحاب اختصاص يمكنهم مـن               

 فـي   تحديداً وتُـدرج  تطبيق قواعد معاهدة دولية على سبيل المثال فال بد من أن تُعتمد هذه القواعد               
ويترتب على ذلك أن معاهدة حقوق اإلنسان التي تصدق عليها الدولـة المعنيـة ال        . انون المحلي الق

يمكن من حيث المبدأ أن يتذرع بها القضاة المحليون ما لم تدرج تلك المعاهدة في القانون المحلـي                  
  .وهي عملية عادة ما تتطلب قانوناً يصدر عن البرلمان

النتقاد ألنهما ال تعكسان السلوك الـذي تسـلكه األجهـزة           بيد أن هاتين النظريتين تعرضتا ل     
ولذلك فإن من المهم بالنسبة لمن يتعاطى المهن القانونيـة  . الوطنية والدولية وهما بصدد التالشي تدريجياً   

 والتغييرات التي شهدها دور القانون الدولي عموماً وقـانون          ٥٤.التشديد على الممارسة بدالً من النظرية     
لتغييرات في التصور والفهم المحليين لكال القانونين أدت إلـى          الدولي بوجه خاص وكذلك ا    حقوق اإلنسان   
ولذلك فإن من أغراض هذا الدليل ما يتمثل في إعداد          .  القانون الدولي في المحاكم الوطنية     تزايد استخدام 

وفيمـا  . القضاة والمدعين العامين والمحامين للتكيف وفق هذه التغييرات األساسية ولإلسهام في إعمالها           
ئمة ببعض الوسائل الرئيسية الممكن من خاللها تضمين معايير حقوق اإلنسان الدولية في القـانون               يلي قا 

  :المحلي أو تطبيقها على نحو آخر من قبل المحاكم الوطنية وغيرها من الهيئات المختصة
 على   كثير من الدساتير تشتمل بالفعل على العديد من أحكام حقوق اإلنسان التي قد تتبع،              :الدساتير 

سبيل المثال، نص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                
واستخدام تلك اللغـة المشـتركة يمكـن القضـاة          . والسياسية أو اتفاقيات حقوق اإلنسان اإلقليمية     

ص وغير  والمدعين العامين والمحامين من االعتماد على السوابق القضائية للمحاكم الدولية بوجه خا           
  ذلك من أجهزة الرصد في تفسير حكم دستوري أو غيره من األحكام؛

 تقوم العديد من الدول باعتماد تشريعات محددة إما لتوضيح األحكـام            :التشريعات الوطنية األخرى   
الدستورية السائدة فيها أو لشرحها أو لغرض تكييف قوانينها الوطنية بما يتمشى مـع االلتزامـات                

وعند تحويل قانون دولي إلى قانون محلي غالباً ما تستخدم الصـيغ            . دولية التي تتحملها  القانونية ال 
القانونية ذاتها مما يسمح للمهن القانونية بأن تستلهم ما يرد في السوابق القضائية الدولية أو السوابق                

  القضائية لغيرها من الدول؛

وق اإلنسـان الدوليـة فـي قوانينهـا         اعتادت الدول أيضا أن تدرج معاهدات حق       :إدماج النصوص  
وهذا هو الشأن على سبيل المثـال بالنسـبة لالتفاقيـة           . الوطنية عن طريق استصدار قانون وطني     

بموجب األوروبية لحقوق اإلنسان في المملكة المتحدة حيث تم إدماج االتفاقية في القانون البريطاني              
  ؛٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٢ الذي بدأ نفاذه في ١٩٩٨قانون حقوق اإلنسان لعام 

 تكون األسبقية في بعض الدول للمعاهدات على القانون المحلي ومن ثم تطبق هذه              :تلقائية االنطباق  
  المعاهدات تلقائياً في المحاكم الوطنية فور قيام الدولة المعنية بالتصديق عليها؛

فسـيرهم لمبـادئ القـانون     يمكن أن يكون القضاة عند ت:Common Lawتفسير القانون العادي  
 حقوق اإلنسان الدولي والسوابق القضائية الدولية التي تفسر ذلك  هو قانونCommon Lawالعادي 
  القانون؛

 قد يكون هناك في بعض البلدان تغييب للتشريع الوطني الـذي يتنـاول            :عندما يحدث فراغ قانوني    
 االعتمـاد   - رهنا بالظروف السـائدة      -ن  أموراً منها حقوق اإلنسان؛ ولكن يمكن للقضاة والمحامي       

يا كانت وجهة النظر التي تتبناها، تبقى هناك مشكلة أي النظامين يسود عندما بطبيعة الحال، وأ: "تذكر هيغنز فيما يخص الواحدية والثنائية ما يلي ٥٤                                                           
سواء كانت محكمة تأخذ بالقانون الدولي أو بالقانون (الجواب غالباً ما يعتمد، في الواقع، على المحكمة التي تقوم باإلجابة "و" يحدث تعارض بينهما

 Problems and انظر روزالين هيغنز،"  أن التصدي لهذه المشكلة يختلف باختالف المحاكموهي ترى" كما يعتمد على السؤال الذي يطرح) المحلي
Process: International Law and How We Use It (Oxford Clarendon Press, 1994) p. 205. 
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على قانون حقوق اإلنسان الدولي وكذلك السوابق القضائية الدوليـة ذات العالقـة بالموضـوع أو                
السوابق القضائية الوطنية في البلدان األخرى، من أجل تطبيق بعض المبادئ القانونيـة األساسـية               

  .لحماية األشخاص
تعددة من خالل برامج المساعدة التقنية التي تضطلع بهـا          وبذلت في السنوات األخيرة جهود م     

األمم المتحدة وعن طريق شتى البرامج التدريبية التي توفرها المنظمـات اإلقليميـة كمنظمـة البلـدان                 
األمريكية ومجلس أوروبا ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا لمساعدة الدول على تطويع قوانينها لجعلها              

ا القانونية الدولية وكذلك من أجل تدريب المهنيين القانونيين لتمكينهم من جعل حقوق             تتمشى مع التزاماته  
وللعديد من معاهـد حقـوق اإلنسـان المسـتقلة          . اإلنسان حقيقة واقعة في مجال اختصاصاتهم المحددة      

 .والمنظمات غير الحكومية برامج تدريبية شاملة تتعلق بمختلف المهن القانونية

ن تتذرع بقوانينها الوطنية لتبرير انتهاكات القانون الدولي ولكن لها ال يجوز للدول أ 
 .حرية اختيار نماذج تنفيذ ذلك القانون

  

بعـض   :تطبيق قانون حقوق اإلنسان الدولي في المحـاكم الوطنيـة    ٢-٤
  األمثلة العملية

لى حد سـواء    هناك عدد متزايد من المحاكم الوطنية في بلدان القانون العام والقانون المدني ع            
والحاالت التالي ذكرها تبين كيف أن      . تعمد اآلن بانتظام إلى تفسير وتطبيق معايير حقوق اإلنسان الدولية         

  .تلك المعايير قادرة على التأثير في القرارات التي تتخذها المحاكم الوطنية
  في قضية تخص أحد العـازفين األمـريكيين علـى البيـانو ينتمـي إلـى الكنيسـة                  :ألمانيا

السيونتولوجية وحكومة بادن ورتنبرغ نظرت محكمة الطعن في هذه المدينة ُأسس الطعن التي استند إليها               
 من االتفاقية األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان         ٩المدعي في ضوء القانون األساسي األلماني وكذلك المادة         

  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢٦ و١٨والمادتين 
أ الشكوى مفاوضات دارت بين وكيل يتصرف بالنيابة عن الحكومة وعازف البيانو فيما             ومنش

يخص اشتراك هذا األخير في حفل موسيقي ينظم في سياق تقديم البرنامج اإلطـاري الخـاص ببطولـة                  
ر وقد انقطعت المفاوضات عندما أصبح معلوما أن عازف البيانو المعني باألم          . األلعاب الرياضية العالمية  

ورتنبرغ أوضحت وزارة   -وفي رد خطي على سؤال وجهه برلمان بادن       . عضو في كنيسة السيونتولوجيا   
الثقافة والرياضة التي كانت تتصرف بالتعاون مع وزارة األسرة والمرأة والتعليم والفنـون أن التـرويج                

اص الـذين يتولـون     الذي تقوم به الدولة لألنشطة الثقافية يجب أن يكون محل تساؤل عندما يكون األشخ             
تنفيذ تلك األنشطة نشطين في كنيسة السيونتولوجيا أو ضمن مجموعات شبيهة بها أو يعترفـون بـأنهم                 

. أعضاء فيها؛ ولهذا السبب امتنعت الوزارتان عن توظيف عازف البيانو كما كان متوخى فـي البدايـة                
الرد الكتـابي الـوارد مـن كلتـا         ودفع عازف البيانو بالقول إن حقه في حرية التدين قد انتهكت بسبب             

 مـن االتفاقيـة     ٩بيد أن محكمة النقض اإلدارية انتهت إلى أن الحماية التي توفرها المـادة              . الوزارتين
 من العهـد    ٢٦أما فيما يتعلق باالنتهاك المدعى للمادة       .  من العهد الدولي قد خرقتا     ١٨األوروبية والمادة   

ادة لم تنتهك بالنظر إلى أن الرد الوزاري لم يكن نتيجة لمعاملـة             الدولي رأت المحكمة بالمثل أن هذه الم      
تمييزية عوملها عازف البيانو بسبب معتقداته أو قناعاته الدينية باعتبار أن الرد يقتصر على اإلعالن عن                
إجراء محدد ينبغي اتباعه في المستقبل فيما يتعلق بتخصيص المنح التي تتاح لتنظيم نشاط من األنشـطة                 

ولهذا السبب، واعتبارا لكون المدعي في هذه القضية ليس في حد ذاته            . وكاالت ثالثة /انب أشخاص من ج 
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متلقيا ألي منحة ال حاجة إذن إلى توضيح ما إذا كان بوسعه أن يتذرع بأمور منها الحماية التي توفرهـا                    
  ٥٥.اآلنف الذكر من العهد الدولي لو أن طلبا موجها بخصوص المنحة قد رفض على األساس ٢٦المادة 

قضـايا  وهي واحدة مـن أشـهر       : ١٩٩٤ سيمسبون ضد االدعاء العام لعام       قضية: نيوزيلندا
حقوق اإلنسان في نيوزيلندا ومنشؤها تفتيش يدعى أنه غير معقول ُأجري على البيت الذي يسكنه المدعي                

 وشددت محكمة الطعن في     ١٩٩٠قيل إنه تفتيش ينتهك القانون الخاص بشرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام            
  :القرار الذي أصدرته على أن األغراض من شرعة الحقوق هي اآلتية

د وحماية وتعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية في نيوزيلنـدا وتأكيـد التـزام              تأكي"
والمفهوم ضـمنيا مـن هـذه       . نيوزيلندا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      

األغراض وجوب أن تتاح سبل انتصاف فعالة ألي شخص يدعى أن الضـمانات التـي               
  ٥٦."تمنحها إياه شرعة الحقوق قد انتهكت

توفير تعويض نقدي يعتبـر     "ترى المحكمة أن    " تعد على حقوق شخص بريء    "وحيث يحدث   
يتفق مـع الـنهج     " ومثلما الحظت المحكمة فإن ذلك       ٥٧."السبيل المالئم والصحيح بل والفعال لالنتصاف     

ه الحقوق في معالجة شرعة الحقوق والسوابق القضائية الدولية لالنتصاف من انتهاكات حقوق             الذي محور 
، وتمت اإلشارة في هذا الصدد إلى أمور منها السوابق القضائية المتعلقة باالنتصاف الصـادرة               "اإلنسان

  ٥٨.عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان
 أبرز القضايا التي تم البت فيها في السنوات األخيرة والتي لعب فيها قـانون               :المملكة المتحدة 

مارس / آذار ٢٤ التي نظر فيها مجلس اللوردات في        بينوشيهحقوق اإلنسان الدولي دورا مهما هي قضية        
 ورئيس الدولـة الشـيلية      -لسيناتور الشيلي    والتي كان منشؤها طلب إلى المملكة المتحدة بتسليم ا         ١٩٩٩
 إلسبانيا لكي يحاكم بسبب جرائم التعذيب والتآمر على التعذيب، وأخذ الرهائن، والتـآمر ألخـذ                -سابقاً  

وقد تم إدمـاج االلتزامـات      .  وهي أفعال اقترفت أثناء توليه السلطة      -الرهائن وكذلك التآمر لغاية القتل      
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو             الناشئة عن اتفاقية مناهضة     

، الذي بـدأ    ١٩٨٨ من قانون العدالة الجنائية لعام       ١٣٤المهينة في قانون المملكة المتحدة بموجب الباب        
 ٨واتفاقية مناهضة التعذيب في حد ذاتها تم التصـديق عليهـا فـي              . ١٩٨٨سبتمبر  / أيلول ٢٩نفاذه في   

وبمقتضى هذه التغييرات أصبح التعذيب أينما وقع في العالم جريمة جنائية           . ١٩٨٨ديسمبر  /ن األول كانو
والمسألة المطروحة على مجلس اللوردات في االستئناف       . يتعرض مرتكبها للمحاكمة في المملكة المتحدة     

ذلك، هل السـيناتور    الثاني حامت حول ما إذا كان هناك جريمة يستحق مرتكبها تسليمه وإذا كان األمر ك              
 وأصبحت مسألة اإلجرام المـزدوج قضـية        ٥٩.بينوشيه يتمتع بالحصانة من المحاكمة على تلك الجرائم       

مهمة حيث كانت أغلبية اللوردات ترى أن السيناتور بينوشيه يمكن تسليمه فقط بناء علـى تهـم تتعلـق                   
وخلصت أغلبية اللوردات إلى أن الحصانة      . وقت ارتكابها بأفعال تعتبر أفعاال جنائية في المملكة المتحدة        

 إزاء التعذيب قد استُبعدت بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب وأن جرائم التعذيب والتـآمر علـى                الدولية
 هي جرائم تستوجب تسليم مرتكبها، علما بأن أقلية         ١٩٨٨ديسمبر  / كانون األول  ٨التعذيب المرتكبة بعد    

                                                           ٥٥
Urteil vom 15. Oktober 1996, Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, 10 S 1765/96, in particular, pp. 11-16: as to article 

26 of the International Covenant, see p. 16. 
٥٦

Simpson v. Attorney General (1994) 1 HRNZ at 42-43 . 
 .٤٣المرجع نفسه، الصفحة  ٥٧
 .جع نفسه، الصفحة ذاتهاالمر ٥٨
  - ١٩٩٩مارس / آذار٢٤مجلـس اللوردات، الحكم الصادر في انظر البيان المتعلق بهذه المسألة الصادر عن اللورد براون ويلكنسن،  ٥٩

Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet: Regina v. Evans and Another 
and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet (On Appeal from a Divisional Court of the 

) DivisionBenchQueen's ؛ يمكن االطالع على هذا الحكم على الموقع :uk.parliament.ublicationsp.www://http. 
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د اإلقليميـة   من مجلس اللوردات أكدت على أنه أصبح للمحاكم البريطانية اختصاص يتجاوز حدود البال            
  .١٩٨٨ من قانون العدالة الجنائية لعام ١٣٤ حين بدأ نفاذ المادة ١٩٨٨سبتمبر / أيلول٢٩اعتبارا من 

هذا القرار سمح لوزير الداخلية في المملكة المتحدة بالمضي قدماً في اإلجـراءات المتصـلة               
إال أنـه بعـدما     . ناتور بينوشيه باألجزاء ذات العالقة بالموضوع من الطلب اإلسباني المتعلق بتسليم السي         

، إلى أن رئيس الدولة الشيلي سابقا لم يكن في صـحة  ٢٠٠٠مارس / آذار٢خلص الخبراء الطبيون، في  
جيدة تمكّنه من المثول أمام المحكمة قرر وزير الداخلية عدم تسليمه إلسبانيا مضيفا أنه حر في أن يغادر                  

تي تمخضت عنها هذه القضية إال أنها تعتبر سابقة تاريخية فـي            وبالرغم من النتيجة النهائية ال    . بريطانيا
القانون الدولي لحقوق اإلنسان من حيث إنها تسببت في تآكل مفهوم الحصانة التي يتمتع بها رئيس دولة                 

  .بسبب جرائم دولية وذلك كنتيجة لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب
 من حيث إن هذا البلد، بعد انهيار نظام الفصل           يعتبر مثال جنوب أفريقيا مهما     :جنوب أفريقيا 

العنصري فيه، عمد إلى صياغة دستور تأثر بشكل ملحوظ بالمعايير الدولية لحقوق اإلنسان وهو دستور               
يتضمن في الفصل الثاني منه شرعة للحقوق مفصلة تشتمل على مجموعة عريضة من الحقوق مثل الحق  

األمان على شخصه وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيـات         في المساواة والحق في حرية اإلنسان و      
والحقوق السياسية والحقوق البيئية والحق في الملكية والحق في الحصول على سكن الئق والحـق فـي                 
الحصول على خدمات الرعاية الصحية والغذاء الكافي والماء والضمان االجتماعي وحقوق الطفل والحق             

 في الوصول إلى المحاكم وحقوق األشخاص الموقـوفين أو المحتجـزين أو             في التعليم األساسي والحق   
 . المتهمين

أثر قانون حقوق اإلنسان الدولي تأثيراً قوياً في تطور القانون على المستوى المحلي  
 .ويتم اآلن التذرع به في كثير من األحيان وتطبيقه من قبل المحاكم الوطنية

 
 

 ي تنفيذ حقوق اإلنساندور المهن القانونية ف .٥ 

نشـاطا  "نتيجة للتطورات القانونية التي شهدتها العقود القليلة الماضية لم تعد حقوق اإلنسـان              
مجاال من مجاالت القانون وأساسيا بالنسبة لكل فرد، يتغلغل فـي كافـة األنشـطة               "بل أصبحت   " هامشيا

 وفي تطور مهم حـدث      ٦٠." على حد سواء   القانونية واالقتصادية واالجتماعية في القانون العام والخاص      
بالنسبة لمحامي الشركات واألعمـال     "  لقانون حقوق اإلنسان   الدائمةهمية  باأل"مؤخراً جرى التسليم كذلك     

 مع ذلك، وعلى حين أن تأثير قانون حقوق اإلنسان الدولي على الكثير من أبعـاد القـانون                  ٦١.التجارية
  ٦٢.المحلي آخذ في االتساع المطرد ما زالت قوته الكامنة لم تستكشف بعد

واجب المهنيان المنوطان بالقضاة والمدعين العامين والمحامين فـي جميـع           ويتمثل الدور وال  
أنحاء العالم في تقصي هذه اإلمكانية وفي القيام في جميع األوقات باستخدام اختصاص كل منهم في تأمين               

وعلى حين يركز هذا الـدليل علـى تـوفير    . بما في ذلك احترام حقوق الفرد سيادة حكم القانون العادل     
فة واإلرشاد لذوي المهن القانونية في أعمالهم اليومية، سوف يركز الفصل الرابع علـى القواعـد                المعر

ويجب أن تطبق هـذه القواعـد       . والمبادئ المحددة التي تحكم عمل القضاة والمدعين العامين والمحامين        
 editorial of Lord Goldsmith QC and Nicholas R. Cowdery QC, "The Role of the Lawyer in Human Rights", in HRI Newsانظر  ٦٠                                                           

(Newsletter of the IBA Human Rights Institute), vol. 4, No. 2, 1999, p.1. 
  ,.Nicholas R. Cowdery QC, "Human Rights in Commercial Practice - an IBA Perspective", ibidانظر كذلك . المرجع نفسه ٦١

pp. 16-18, and Stephen Bottomley, "Corporations and Human Rights", ibid./, pp. 19-22. 
 .١٠انظر اإلشارة المتعلقة بخطاب القاضي كيربي، المرجع نفسه، الصفحة  ٦٢
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أهم دور يمكـن    والمبادئ على نحو منسق ودقيق نظراً ألن القضاة والمدعين العامين والمحامين يؤدون             
ويشـكل عملهـم هـذا الدعامـة        . تأديته في تطبيق قانون حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني والدولي         

األساسية للحماية القانونية الفعالة لحقوق اإلنسان وهي حماية بدونها تفقد المبادئ النبيلة الرامية إلى حماية 
  . نقل مغزاها كلهالفرد من تجاوزات السلطة الشطر الكبير من مغزاها إن لم

 

 مالحظات ختامية  .٦ 

وفّر هذا الفصل موجزاً للتطورات الحديثة التي شهدتها الحماية الدولية لإلنسان وكان منطلقها             
 وبين هذا الفصل باإلضافة     . سلمي وآمن وعادل   يرنو إلى نظام قانوني داخلي ودولي     عالم يسوده الدمار    

ساسية ذات العالقة بقانون حقوق اإلنسان الدولي وقـدم وصـفاً، وإن            إلى ذلك بعض المفاهيم القانونية األ     
بعبارات عامة، للدور الذي تؤديه المهن القانونية كل في إطار ميدان اختصاصـها بغيـة الـتمكّن مـن                   

وسـنتحول اآلن إلـى     . االستخدام الفعال لألدوات القانونية المتاحة لحماية اإلنسان من تجاوزات السلطة         
  .كام وأداء أهم اتفاقيات حقوق اإلنسان العالمية واإلقليمية القائمةبحث دقيق ألح
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 الفصل الثاني......

أهم صكوك حقوق اإلنسان 
...........وآليات تنفيذها العالمية

  

 األهداف المتوخاة 

تعريف المشاركين بأهم المعاهدات الخاصة بحقوق اإلنسان العالمية وأساليب تنفيذها وتسليط  • 
  الضوء على محتويات البعض من الصكوك القانونية األخرى ذات العالقة؛

فهم أساسي للكيفية التي يمكن بها للمهنيين القانونيين استخدام هذه الموارد القانونية تقديم  •
 .على المستوى المحلي أساساً ولكن كذلك وإلى حد ما على المستوى الدولي

•
  

 أسئلة 

هل واجهتم أثناء ممارستكم ألنشطتكم المهنية كقضاة أو مدعين عامين أو محامين حقيقة أن  • 
  ما أو مدعى عليه أو موكال يزعم أن حقوقه قد انتُهكت؟شخصاً مته

  ما كان ردكم ؟ •
  هل كنتم على علم بأن قانون حقوق اإلنسان الدولي يمكن أن يرشدكم إلى حل لهذا المشكل؟ •
  هل كنتم تعلمون أنه بإمكان الضحية المزعوم أن يعرض مظالمه على جهاز رصد دولي؟ •
ان من الممكن أن تغير معرفتكم بذلك الجهاز طريقة في حال لم يكن لديكم علم بذلك، هل ك •

  تعاملكم مع انتهاكات حقوق اإلنسان لذلك الشخص؟
هل حصل أبداً أن قدمتم قضية ضد بلدكم أمام جهاز دولي نيابة عن ضحية يزعم ان حقا  •

  من حقوقه قد انتهك؟
  إن كان األمر كذلك، ماذا كانت نتيجة القضية؟ •
 تقديم مثل تلك الشكوى؟عموماً، ما هي تجربتكم في  •
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 مقدمة  .١
 

  نطاق الفصل  ١-١
الحماية الجوهرية واآلليات الخاصـة بمراقبـة       يقدم هذا الفصل معلومات أساسية حول مدى        

وبالنظر إلى أن عدد هذه المعاهدات قد . على المستوى العالمي تنفيذ أهم معاهدات حقوق اإلنسان القائمة
د األخيرة، فإنه سوف يتسنى لنا في هذا النطاق المحدود أن نتناول فقـط تلـك                ازداد باضطراد في العقو   

االتفاقيات ذات النطاق العام، من حيث إنها تعترف بقائمة طويلة من الحقوق، إضافة إلى بضع معاهدات                
تم اعتمادها بهدف محدد يتمثل في التركيز خاصة على ممارسات مؤذية مثل جرائم اإلبـادة الجماعيـة                 

وقد تم هذا االختيار على أساس أن هذه المعاهدات هي          . عذيب والتمييز العنصري والتمييز ضد المرأة     والت
التي يحتمل أن يدعى القضاة والمدعون العامون والمحامون الممارسون إلى تأويلهـا وتطبيقهـا أثنـاء                

  .ممارسة مسؤولياتهم القانونية اليومية
 أهم المعاهدات التي تم إبرامها ضمن إطار األمـم          وهكذا، فإن هذا الفصل سوف يتناول أوالً      

ثانياً، سوف يتناول أيضاً بإيجاز بعض القرارات الرئيسية التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمـم              . المتحدة
المتحدة، نظراً إلى أنه على الرغم من عدم كونها ملزمة في حد ذاتهـا مـن الناحيـة القانونيـة، إال أن                      

 أدنى، قيمة سياسية وأخالقية تمثل مصدراً هاماً من مصـادر اإلرشـاد واإللهـام               محتوياتها تحمل، كحد  
وسوف تتم، بعد ذلك اإلشـارة      . يستفيد منه القضاة والمدعون العامون والمحامون على المستوى الوطني        

بإيجاز إلى بعض الصكوك التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجـرمين               
وأخيراً، سوف يوفر هـذا     ). اليونسكو(كذلك المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة          و

الفصل بعض المعلومات األساسية حول آليات األمم المتحدة غير التقليدية لرصد حقوق اإلنسـان والتـي    
بالقيام بما يلزم مـن     "ي العام   تنطبق على كل الدول األعضاء في األمم المتحدة على أساس تعهدها القانون           
تعزيـز  ] الهدف المنشود وهو  [األعمال إما بصفة فردية أو مشتركة وبالتعاون مع المنظمة بهدف تحقيق            

االحترام العالمي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع والتقيد بها دون تمييز على أساس العرق أو               
  )).ج(٥٥يثاق األمم المتحدة تقرأ باالقتران مع المادة  من م٥٦المادة " (الجنس أو اللغة أو الدين

  
  آليات الرقابة الدولية القائمة على المعاهدات  ٢-١

لكل معاهدة من المعاهدات التي سيتم تناولها في هذا الفصل نظام مختلف لتنفيذها، ويتـراوح               
ة وشبه القضائية ذات العالقة  العامة والمحددة إلى اآلليات القضائيإجراءات رفع التقـارير  هذا النظام بين    

 في الشكاوي المقدمة من أفراد أو مجموعات من األفراد، أو حتى دول أخرى في               بإصدار أحكام قضائية  
وعلى الرغم مـن أن للـبعض مـن هـذه           . ويمكن اعتبار اإلجراءات المختلفة متكاملة    . بعض الحاالت 

  .اية حقوق اإلنسان يبقى ذاته في كل األحوالاإلجراءات مقاصد آنية، إال أن الهدف العام المتمثل في حم
 مفصلة دورية ونظاميـة     إجراءات رفع التقارير في إعداد بيانات     وبصفة عامة، تكمن وظيفة     

تظهر التقدم المسجل في تنفيذ االلتزامات التعاهدية بهدف خلق حوار بين جهاز الرصد الدولي ذي الصلة                
خيرة على إدخال التعـديالت علـى القـانون والممارسـة           والدولة الطرف المعنية قصد مساعدة هذه األ      

 وتناقش  عامةوتفحص هذه التقارير في جلسات      . المحليين وفقاً لاللتزامات الدولية التي تفرضها المعاهدة      
وفي حين أن الهدف من هذا الحوار يكمن بطبيعة الحال في التوصل            . بحضور ممثلين عن الدولة الطرف    

 في  للتعويضات الفردية  اإلنسان في البلد المعني، إال أنه ليس هناك مجال            لوضع حقوق  شاملإلى تحسين   
كما أن هناك اتجاها متناميا على صعيد المنظمات غير الحكومية بالتـدخل فـي              . حال حصلت انتهاكات  
وهذه المنظمات مصدر هام من مصادر المعلومات المتعلقة بوضع حقوق اإلنسان . عمل العديد من اللجان
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ان قيد البحث، ، كما أن لها في الكثير من األحيان معرفة متخصصة بالقضايا القانونية التي يـتم                  في البلد 
  .وعليه، بإمكانها تقديم مساهمات غير مباشرة ومفيدة في النقاشات. تداولها في اللجان

إن الدول األطراف ملزمة، عند قيامها بإعداد التقارير الدورية المقدمة إلى مختلـف أجهـزة               
د، بتوفير معلومات معمقة ليس فقط بشأن الوضع الرسمي للقانون وفي نطاق واليتها، ولكن كـذلك              الرص

ولدى إعداد تلك التقارير، قد تحتاج الدول األطراف لمسـاعدة أفـراد            . بشأن التطبيق الفعلي لهذا القانون    
  ١.مختلف المهن القانونية

ة، فإنه ال يتم تفعيلها إال بواسطة شكوى        أما بالنسبة لإلجراءات شبه القضائية والقضائية البحت      
يودعها فرد أو، كما هو الشأن في بعض المعاهدات، مجموعة مـن األفـراد، أو حتـى                 ) بالغ، التماس (

 من انتهاكـات ممكنـة لحقـوق        االنتصافوالهدف المحدد لهذه اإلجراءات هو      . بعض الدول األطراف  
 أو اللجان، والغاية القصوى من ذلك، عند اللزوم،          المعروضة على المحاكم   القضية المحددة في  اإلنسان  

وفعـالً،  . هي حث الدول على مالئمة مواءمة القانون حتى يصبح متطابقاً مع االلتزامات القانونية الدولية             
فقد حدث العديد من التغييرات في القانون الداخلي في الكثير من البلدان نتيجة إلجراءات قانونية دوليـة،                 

  .ية أو إقليميةسواء كانت عالم
 أبدا اعتبار اإلجراءات الدولية بديالً ال يمكنمع ذلك، من األساسي الضروري التأكيد على أنه 

 ذلك أن حقوق اإلنسان تصبح حقيقـة ملموسـة          عن اإلجراءات القانونية الفعالة على المستوى المحلي،      
 الفصل األول، فـإن إجـراءات       وكما تم التشديد عليه في    . على المستوى المحلي بفعل السلطات المحلية     

فهي تـوفر   :  الشكوى الدولية تبقى ثانوية بالنسبة للنظم الوطنية المعمول بها بهدف ضمان سالمة األفراد            
االنتصاف الذي يعد المالذ األخير، حيث تخفق اآلليات الوطنية لتأمين الحماية الفعالة لمعـايير حقـوق                

  .اإلنسان

 

ي مجال حقوق اإلنسان والقائمة على معاهدات دولية تتمثل آليات الرصد المستخدمة ف
في إجراءات تبليغ وإصدار أحكام قضائية خاصة بالشكاوى التي يتقدم بها أفراد أو 

  .التي تنشب بين الدول
تعتبر اإلجراءات الدولية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان والحريات ثانوية بالنسبة 

  .لوطني لكل دولةلإلجراءات القائمة في النظام القانوني ا
ال يمكن بأي حال من األحوال اعتبار اإلجراءات الدولية بديالً عن اإلجراءات 

 .القانونية الوطنية والفعالة لحماية حقوق اإلنسان

  

الحقوق المدنية والسياسـية والحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة            ٣-١
  والثقافية

 عشر من هذا الدليل، فإن التداخل بين        كما سيتم توضيحه بمزيد من التفصيل في الفصل الرابع        
الحقوق السياسية والمدنية من جهة والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثفافية من جهة أخـرى قـد تـم                 

ومع ذلك، من المهم، باديء ذي بدء، أن نفرغ من مسألة           . التأكيد عليه من قبل األمم المتحدة منذ إنشائها       
لحقوق المدنية والسياسية من ناحية والحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة          كثيراً ما تثار وهي التمييز بين ا      

وبحسب التمييز فإن كل ما يتعين على الدول القيام به بهدف احترام الحقـوق              . والثقافية من ناحية أخرى   
، منشورات األمم المتحدة، معهد األمم المتحدة Manual on Human Rights Reportingبالنسبة للكيفية التي يتم بها صياغة هذه التقارير، انظر  ١                                                           

 Manual on Human Rights)  والذي يشار إليه فيما بعد ب (٤٦٤ومركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، الصفحة ) يونيتار(للتدريب والبحث 
Reporting).  
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عن القتل واالختفاء القسري والتعذيب وما شابه ذلك من الممارسات، بينما            االمتناعالمدنية والسياسية هو    
  .حازمة إيجابيةيتعين عليها، في سبيل تنفيذ المجموعة األخرى من الحقوق أن تتخذ تدابير 

ومع ذلك، وكما تمت اإلشارة إليه في الفصل األول وسيتم تبيانه بمزيد مـن التفصـيل فـي                  
 التزامات إيجابيـة  فصول أخرى من هذا الدليل، هناك فعال العديد من األوضاع التي تفرض على الدول               

  .تفي بواجباتها القانونية الدولية في ميدان الحقوق المدنية والسياسية كذلكبأن 
ومن وجهة النظر العملية البحت، عندما يبحث المرء في األسباب الكامنة وراء قتل العديد من               
األشخاص أو تعرضهم ألنواع أخرى من المعاملة غير القانونية في العديد من بلدان العالم، يظهر جليا أن          

صل انتهاكات حقوق اإلنسان يرجع بالتحديد إلى أن الدول لم تتخـذ التـدابير الحازمـة واإليجابيـة                  توا
. وقلما تزول مثل هذه الممارسات بطبيعتها، هذا إن زالت أصـالً          . المطلوبة لوضع حد لهذه الممارسات    

ان احترامهـا   وهكذا، فإن تبني الدول لموقف يقضي بعدم التحرك ال يعتبر وسيلة مناسبة وكافيـة لضـم               
كما أنه على الدول أن تبذل مجهودات جبارة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهـة             . لاللتزامات القانونية الدولية  

  .على فترات منتظمة وأن تنشئ قضاء فعاال ومستقال وغير متحيز وأن تحافظ عليه
سان الدوليـة   وتعتبر الحاجة األكيدة التخاذ تدابير إيجابية لضمان احترام التزامات حقوق اإلن          

عنصراً هاماً يجب أن يضعه القضاة والمدعون العامون والمحامون نصب أعينهم في كل األوقات أثنـاء                
  .اضطالعهم بمسؤولياتهم المهنية

 
قد ال يكون كافياً بالنسبة للدول التي تحترم فعال الحقوق السياسية والمدنية أن ال تتخذ 

ك الدول تدابير إيجابية تهدف للوفاء قد يكون من الضروري أن تتخذ تل. أي إجراء
 .بالتزاماتها القانونية في هذا المجال

  
 

أهم معاهدات األمم المتحدة الخاصة بحقوق إلنسـان .٢
وتنفيذها

 

، ١٩٦٦العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية،              ١-٢
  ١٩٨٩ و١٩٦٦، اإلختياريان لعامي البروتوكوالانو

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول االختياري         لقد تم اعتماد كل     
من قبل الجمعية العامة    " باختصاص اللجنة في تلقي البالغات الصادرة من األفراد والنظر فيها         "الذي يسلم   

وقد أنشأ العهد هيئة من الخبـراء       . ١٩٧٦مارس  / آذار ٢٣ ودخل كالهما حيز النفاذ بتاريخ       ١٩٦٦سنة  
استعراض التقارير من الدول األطراف؛     ) "١ ( : وهي اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان المنوطة بصالحيات      

لمراسالت التي تتم بـين الـدول فـي         ا محالية) ٣(؛  "اعتماد تعليقات عامة حول معنى أحكام العهد      ) ٢(
  ٢.ارياستالم البالغات الفردية في إطار البروتوكول االختي) ٤(ظروف معينة؛ وأخيراً 

 Fausto Pocar "The Internationalوق المدنية والسياسية وإجراءات تقديم التقارير، انظر لمزيد من المعلومات حول العهد الدولي الخاص بالحقل ٢                                                           
Covenant on Civil and Political Rights " في"Manual on Human Rights Reporting، ٢٣٥- ١٣١ الصفحات.  
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 دولة طرفـاً فـي      ١٠١ دولة طرفاً في العهد و     ١٤٨، كان هناك    ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٨وفي  
 دولة قـد أصـدرت اإلعـالن        ٤٧، كانت   ٢٠٠١يوليه  / وبداية من تموز   ٣البروتوكول االختياري األول  

 ٢٨ وقد دخلت هذه المادة حيز النفاذ في      .  من العهد بحيث تعترف بالرسائل بين الدول       ٤١بموجب المادة   
  .١٩٧٩فبراير /شباط

، اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة البروتوكول االختياري الثـاني للعهـد            ١٩٨٩وفي سنة   
وقد دخل هذا البروتوكول حيز     . الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام         

  . دولة٤٦ أصبح عدد الدول األطراف فيه ،٢٠٠٢فبراير / شباط٨ وفي ١٩٩١يوليه / تموز١١النفاذ في 
  

  تعهدات الدول األطراف ١-١-٢
تتعهد كل دولة طرف    " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،         ٢بموجب المادة   

باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لكل األفراد المقيمين داخل أراضيها والذين يقعون تحت               
ة دون تمييز من أي نوع مثل العرق واللون والجنس واللغة والدين والرأي السياسـي أو                سلطاتها القضائي 

 وكما تؤكد اللجنة المعنية بحقـوق       ٤."غيره، واألصل الوطني أو االجتماعي أو الوالدة أو أي وضع آخر          
الدول  ...  حقوق اإلنسان، ولكن   احتراميقتصر بذلك على    "، فإن العقد ال     ٣اإلنسان في تعليقها العام رقم      

 األفراد الخاضعين لسلطاتها القضائية،     لكل هذه الحقوق بالنسبة      التمتع بكل  بضماناألطراف تتعهد كذلك    
 التمتـع    بضمان  إن الواجب القانوني   ٥."يرتبط مبدئيا بكل الحقوق التي تم توضيحها في العهد        "وهو تعهد   

  : يليبتلك الحقوق يتضمن ضرورة اتخاذ الخطوات الالزمة للتأكد مما
أن هذه القوانين الداخلية تتغير كلما دعت الضرورة من أجل جعلها تتماشى مـع االلتزامـات      : أوالً 

  القانونية والدولية للدولة المعنية؛
التطبيق الفعلي لهذه القوانين على أرض الواقع من قبل كل األجهزة العامة والمسؤولين، مثل              : وثانياً 

، والمدعين العامين وأفراد الشـرطة والمـدارس والجـيش          )اريةبما في ذلك المحاكم اإلد    (المحاكم  
  .والمستشفيات وما شابه ذلك

 

عند التصديق على معاهدة تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، على 
  .الدول أن تعدل قوانينها لجعلها تتطابق مع االلتزامات الدولية الجديدة

يق ما عليها من االلتزامات الدولية تطبيقا كما ينبغي للدول أن تواصل ضمان تطب
 .فعليا من قبل كل األجهزة المعنية، بما فيها المحاكم

  

  الحقوق المعترف بها ٢-١-٢
إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بوصفه عهدا ذا طبيعة تشريعية، يتضمن             

 المواضيع التي يغطيها هذا الدليل، والتي لن قائمة طويلة من الحقوق والحريات التي ال تندرج كلها ضمن
 على Status of Ratification of the Principal International Human Rights Reporting  انظرالطالع آخر تحديث بخصوص المصادقاتل ٣                                                           

  .ch.unhchr.wwwموقع األمم المتحدة 
، وكما سيتم توضيحه بأكثر تفصيل في الفصل الثالث عشر من هذا الدليل، تجدر اإلشارة إلى أن قائمة أسباب الحظر ليست "مثل"ما تشير عبارة ك ٤

  .جامعة مانعة
 HR1/GEN/1/Rev.1, Compilations of General Comments and Generalي وثيقة األمم المتحدة ف) ٢المادة  (٣لتعليق العام رقم ا ٥

Recommendation Adopted by Human Rights Treaty Bodies ) صفحة )بمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةالمشار إليها هنا ،
لتعليقات العامة في التقارير السنوية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان؛ كما يمكن يتم نشر نصوص ا). التشديد مضاف (١، الفقرة ١١٢

  .hc.unhchr.wwwالحصول على هذه النصوص على موقع األمم المتحدة 
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إال أنه سوف يتم اإلشارة في الحواشي إلى التعليقات العامة التـي            . يتم التطرق إليها بالتفصيل نتيجة لذلك     
توفر هذه التعليقات معلومـات     . صدرت عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان والتي لها عالقة بمواد محددة          

باإلضافة إلى ذلك، فإن المجلد الثاني من تقـارير اللجنـة السـنوية             .  ذات الصلة  حول فهم اللجنة للمواد   
اعتمدتها اللجنة ضـمن البروتوكـول االختيـاري،         آراء ومقررات على  المقدمة للجمعية العامة يحتوي     

وتحتوي هذه اآلراء والمقررات على معلومات ال غنى عنها بالنسبة للقضاة والمدعين العامين والمحامين              
  ٦.شأن تفسير شروط العهدب

  حق تقرير المصير
يحتوي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بـالحقوق االقتصـادية              

تنص على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير المصـير،       ) ١(١واالجتماعية والثقافية على مادة مشتركة      
زها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها االقتصـادي         مرك"وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير        

أن لجميع الشعوب، سعيا    "تنص على   ) ١(٢إضافة إلى ذلك، فإن المادة المشتركة       . واالجتماعي والثقافي 
ال يجوز بـأي حـال مـن        "وأنه  " وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية        

ومن هنا، فإن الحق في تقرير المصير فـي معنـاه           ". عيشه الخاصة األحوال حرمان شعب من أسباب      
. األوسع يعتبر شرطاً مسبقاً للتمتع الكامل بالحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية           

كما يمكن قراءة هذه المادة المشتركة في ضوء إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة الـذي      
 والـذي تـم فيـه       ١٩٦٠ته الجمعية العامة لألمم المتحدة إبان مسيرة التحرير من االستعمار سنة            اعتمد

بإنكار حقوق اإلنسان وانتهاك ميثـاق      " إخضاع الشعوب لالستعباد األجنبي والهيمنة واالستغالل     "معادلة  
  ). من ؟؟١المادة (األمم المتحدة 

  
  : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةفيما يلي قائمة بالحقوق الشاملة التي يضمنها

  ٧؛٦ المادة -الحق في الحياة  
الحق في عدم تعريض أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، بما في                  

  ٨؛٧ المادة -ذلك حظر إجراء أية تجارب طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر 
  ؛)٢(و) ١(٨ المادة -التعرض لالسترقاق وال لالتجار بالرقيق وللعبودية الحق في عدم  
  ؛)٣(٨ المادة -حق الشخص في عدم إكراهه على السخرة أو العمل اًإللزامي  
حق اإلنسان في الحرية واألمان على شخصه، بما في ذلك عـدم التعـرض للتوقيـف التعسـفي                   

  ٩؛٩ المادة -واالحتجاز
ريتهم في أن يعاملوا معاملة إنسانية تحتـرم الكرامـة األصـيلة فـي              حق جميع المحرومين من ح     

  ١٠؛١٠ المادة -الشخص 

الدورية وكذلك اآلراء ي السنوات األولى من تاريخ اللجنة، كانت التقارير السنوية تتألف من مجلد وحيد يحتوي على سرد لمناقشات التقارير ف ٦                                                           
  .والقرارات المعتمدة في إطار البروتوكول االختياري

، المرجع نفسه ١٤ والتعليق العام رقم ١١٦-١١٤، الصفحات  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة الوارد في ٦لتعليق العام رقم ا ٧
  .١٢٧-١٢٦الصفحتان 

، المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠والذي تم تعويضه والتوسع فيه في التعليق العام رقم . ١١٧-١١٦، الصفحتان ، المرجع نفسه٧لتعليق العام رقم ا ٨
١٤٠-١٣٩.  

  .١١٨-١١٧، المرجع نفسه، الصفحتان ٨لتعليق العام رقم ا ٩
، المرجع نفسه، الصفحتان ٢١م رقم ، والذي تم تعويضه والتوسع فيه في التعليق العا١١٩- ١١٨، المرجع نفسه، الصفحتان ٩لتعليق العام رقم ا ١٠

١٤٣-١٤١.  
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  ؛١١ المادة -منع االحتجاز بذريعة عدم القدرة على الوفاء بالتزامات تعاقدية  
  ؛)١(١٢ المادة -حرية الفرد في التنقل وحرية اختيار مقر إقامته  
  ؛)٢(١٢ المادة -صلي للفرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك البلد األ 
  ؛)٤(١٢ المادة -حق اإلنسان في أال يحرم تعسفا من دخول بلده األصلي  
ضمانات قانونية محددة بعدم الترحيل غير القانوني لألجانب الذين يقيمون بصفة قانونية في دولـة                

  ١١؛١٣ المادة -طرف 

  ل محكمـة مسـتقلة وغيـر متحيـزة        الحق في التحقيق العادل في القضايا الجنائية والمدنية من قب          
  ١٢؛١٤ المادة -

شرعت بعد الفعل وتنفيذ عقوبات ذات      / حق الشخص في أال تطبق عليه القوانين السابقة التي سنت          
  ؛١٥ المادة -مفعول رجعي أشد من تلك التي كانت ستفرض لدى ارتكاب الجريمة 

  ؛١٦ المادة -الحق في أن يعترف لإلنسان بالشخصية القانونية  
 الفرد في أال يتعرض للتدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصياته وفي شؤون عائلته وبيته               حق 

  ١٣؛١٧ المادة -ومراسالته وال ألي حمالت تمس شرفه أو سمعته 

  ١٤؛١٤ المادة -الحق في حرية التفكير والوجدان والدين  

  ١٥؛١٩ المادة -الحق في حرية الرأي والتعبير  

عوة إلى الكراهية على أساس وطني أو عرقي أو ديني تشكل تحريضـا             تحريم الدعاية للحرب والد    
  ١٦؛٢٠ المادة -على التمييز والعداء والعنف 

  ؛٢١ المادة -الحق في التجمع السلمي  
  ؛٢٢ المادة -الحق في حرية تكوين الجمعيات  
لزوجين الحق في الزواج بحرية وفي إنشاء أسرة والحق في التساوي في الحقوق والمسؤوليات بين ا 

  ١٧؛٢٣ المادة -بخصوص الزواج وأثناءه وعند انحالله 

 -حق الطفل في الحماية الخاصة دون تمييز، والحق في أن يسجل عند الوالدة وحقه في الجنسـية                   
  ١٨؛٢٤المادة 

الحق في المشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة؛ الحق في التصويت فـي انتخابـات دوريـة                  
  ١٩؛٢٥ المادة -ساوي والسري، والحق في استخدام المرافق العامة باالقتراع العام والمت

  .١٢٩-١٢٧، المرجع نفسه، الصفحات ١٥لتعليق العام رقم ا ١١                                                           
  .١٢٦-١٢٢، المرجع نفسه، الصفحات ١١٣لتعليق العام رقم ا ١٢
  .١٣١-١٢٩، المرجع نفسه، الصفحات ١٦لتعليق العام رقم ا ١٣
  .١٤٦-١٤٤، المرجع نفسه، الصفحات ٢٢ التعليق العام رقم ١٤
  .١٢٠-١١٩، المرجع نفسه، الصفحات ١٠ التعليق العام رقم ١٥
  .١٢١-١٢٠، المرجع نفسه، الصفحات ١١ التعليق العام رقم ١٦
  .١٣٨-١٣٧، المرجع نفسه، الصفحات ١٩ التعليق العام رقم ١٧
  .١٣٤-١٣٢، المرجع نفسه، الصفحات ١٧ التعليق العام رقم ١٨
  .١٦٢-١٥٧ع نفسه، الصفحات ، المرج٢٥ التعليق العام رقم ١٩
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  ٢٠؛٢٦ المادة -الحق في المساواة أمام القانون والحق في الحماية المتساوية التي يوفرها القانون  

  ٢١؛٢٧ المادة -حق األقليات في التمتع بثقافاتها ودينها ولغاتها الخاصة  

  
  رسة الحقوقالقيود التي يسمح بوضعها على مما ٣-١-٢

والحق في إظهار   )) ٣(١٢المادة  (يمكن تقييد بعض الحقوق المبينة أعاله، مثل الحق في التنقل           
والحق فـي التجمـع     )) ٣(١٩المادة  (وممارسة الحق في حرية التعبير      )) ٣(١٨المادة  (الدين أو المعتقدات    

ذلك توخيـا لـبعض األهـداف       ، و ))٢(٢٢المادة  (والحق في حرية تكوين الجمعيات      ) ٢١المادة  (السلمي  
  .المحددة، مثل األمن الوطني والنظام العام والصحة العامة واألخالق أو احترام الحقوق األساسية للغير

كان منصوصاً عليها أو كانـت مفروضـة        ومع ذلك فإنه ال يمكن قانونا فرض القيود إال إذا           
 المقاصد المشـروعة المبينـة فـي        بالقانون وكانت ضرورية في مجتمع ديمقراطي لواحد أو أكثر من         

 والمـادة   ٢١ال ترد إال فـي المـادة        " المجتمع الديمقراطي "صحيح أن اإلشارة إلى     . األحكام ذات الصلة  
بشأن القيود التي يمكن فرضها على ممارسة الحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكـوين                ) ٢(٢٢

األحكام التقييدية المتعلقة بالحق في حريـة التنقـل         الجمعيات على التوالي، بينما تغيب تلك اإلشارة من         
والحق في حرية الفرد في إظهار دينه أو معتقداته أو الحق في حرية التعبير، إال أنه يستنتج من تأويـل                    
هذه األحكام على ضوء السياق األوسع للعهد ذاته وموضوعه ومقصده أن هذا المفهـوم يشـكل جـزءاً                  

  ٢٢.ة المعنية وأنه يحدد على هذا األساس تفسيرهاجوهرياً من األحكام التقييدي
وكما تمت اإلشارة إليه في الفصل األول، تعكس األحكام التقييدية مصالح عامة وفرديـة تـم                

هذا ال يعني فقط أن القوانين      . تقييمها بعناية ويجب الموازنة بينها عندما يتم تطبيق القيود في حالة محددة           
 وإنما  متناسبة مع الهدف المشروع المبين،    سة الحقوق يجب أن تكون      التي تسمح بوضع قيود على ممار     

  .عند تطبيقه على فرد محدديعني كذلك أنه يجب احترام معيار التناسب 
ومع ذلك، فإن الوضع الثانوي للنظام الدولي الخاص بحماية حقوق اإلنسان يعني أنه يتعـين               

 المشروعة ألي قيود على ممارسة حقوق اإلنسـان         على السلطات المحلية بالدرجة األولى أن تقيم الحاجة       
وإن المراقبة الدولية اإلضافية المتعلقة بالتدابير المتخذة ال تمـارس إال مـن             . وكذلك ضرورتها وتناسبها  

حيث عالقتها بفحص التقارير الواردة من الدول األطراف أو من األفراد المقدمة بموجـب البروتوكـول                
  .االختياري األول

 

يير الواجب أن تستخدم لتحديد مشروعية القيود الموضوعة على ممارسة حق إن المعا
 :من الحقوق هي

  مبدأ القانونية، بمعنى أن التدبير التقييدي يجب أن يقوم على القانون؛ •
ال يمكن تبرير قيود تفرض على : مبدأ الهدف المشروع في مجتمع ديمقراطي •

رد صراحة فيه أو لمقاصد ممارسة حقوق اإلنسان بموجب العهد ألسباب لم ت
  غريبة عن الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان؛

أما بخصوص واجبات . ١٣٧-١٣٤، المرجع نفسه، الصفحات ١٨ بخصوص مسألة عدم التمييز بصفة عامة، انظر خاصة التعليق العام رقم ٢٠                                                           
، والذي تم ١١٣، المرجع نفسه، الصفحة ٤الدول األطراف المتعلقة بضمان الحقوق المتساوية للرجال والنساء، انظر كذلك التعليق العام رقم 

  .١٧٤-١٦٨، المرجع نفسه، الصفحات ) التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة-٣المادة  (٢٨تعويضه بالتعليق العام رقم 
  .١٥٠-١٤٧، المرجع نفسه، الصفحات ٢٣ التعليق العام رقم ٢١
 Anna-Lena Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights and States of Exception - With Special انظر ٢٢

Reference to the Travaux Préparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs (The Hague/Boston/London, 
Martinus Nijhoff Pubishers, 1998) ١١٣، خاصة االستنتاجات ص ١١٤- ١١٢، الصفحات.  
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مبدأ التناسب بمعنى أن التدخل في الحريات الفردية يجب أن يكون ضروريا  •
فإنه ال يكفي مجرد القول إن : ومن هنا: للمقصد المشروع أو للمقاصد المشروعة

 .ياًالتدبير معقول أو ربما مستصوب؛ وإنما ال بد أن يكون ضرور

  

  الحاالت التي يسمح فيها بعدم التقيد بااللتزامات القانونية ٤-١-٢
سوف نتناول الحاالت التي يسمح فيها بعدم التقيد بااللتزامات القانونية فـي مجـال حقـوق                
اإلنسان بالمزيد من التعمق والشمولية في الفصل السادس عشر من هذا الدليل، لكن ربما يكون من المفيد                 

مرحلة المبكرة تلخيص الشروط الصارمة التي تحكم حق الدول األطـراف فـي عـدم التقيـد                 في هذه ال  
  : من العهد٤بااللتزامات القانونية بموجب المادة 

يجب أن تواجه الدولة الطرف التي تنوي استخدام عدم         ": حالة طوارئ عامة تهدد حياة األمة     "شرط   
اً على حياة األمة، وهذا ال يشمل االضطرابات        التقيد وضعا ينطوي على تهديد استثنائي يشكل خطر       

البسيطة أو حتى تلك التي هي أكثر خطورة والتي ال تؤثر على أداء المؤسسات الديمقراطية للدولة                
  وال حياة الناس بصفة عامة؛

المادة (عن حالــة طوارئ عامة تهدد حياة األمة        " يجب اإلعالن رسمياً   ":شرط اإلعالن الرسمي   
منع الدول من عـدم التقيـد       "، فإن الغرض من ذلك هو       ٤تم بيانه عند صياغة المادة      ؛ وكما   ))١(٤

٢٣؛"االعتباطي بالتزاماتهما بموجب العهد في الحاالت التي ال تبرر فيها األحداث مثل هذا اإلجراء
 

من العهد بعض الحقوق التي ال يجوز       ) ٢(٤ تعدد المادة    :شرط عدم السماح بتقييد بعض االلتزامات      
؛ )٦المـادة   (هذه الحقوق هي الحق في الحياة       . يدها بأي حال من األحوال ولو في أحلك الظروف        تقي

المادة (وحق اإلنسان في عدم تعرضه للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة          
، وحق  )٢(و) ١(٨دة  الما(؛ والحق في عدم إخضاعه لالسترقاق وال لالتجار بالرقيق وال للعبودية            )٧

في أال يدان بسبب    ، وحقه   )١١المادة  (اإلنسان في أال يسجن لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي           
، )١٦المـادة  (، الحق في الشخصـية القانونيـة   )١٥المادة   (فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة      

احية أخرى، يترتب على ما قامـت       من ن ). ١٨المادة  (وأخيراً الحق في حرية الفكر والوجدان والدين        
 استنتاج أن حقاً بعينه غير مدرج فـي          بالمقابل به اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان من عمل أنه لم يمكن         

وتبعا لذلك، هناك بعض الحقوق التي ال يجوز تقييدها ألنها تعتبر . يمكن بالضرورة تقييده) ٢(٤المادة 
 الحق في االنتصاف القانوني فيما يتصل بحاالت االعتقـال          ، مثال ذلك  "متأصلة في العهد ككل   "حقوقاً  

 كما أن هناك حقوقا أخرى ال يسمح بعدم التقيـد           ٢٤. )٤(و) ٣(٩أو االحتجاز كما هو مبين في المادة        
مثل الحق في محاكمـة     ) ٢(٤بها بحكم أنها الزمة للتمتع الفعلي بالحقوق المدرجة صراحة في المادة            

بالحق في محاكمة من    "كما أكدت اللجنة أن العهد يقضي       . ٢٥بعقوبة اًإلعدام عادلة لألشخاص المهددين    
  ٢٦؛"حقاً مطلقا ال يجوز اإلخالل بهقبل محكمة مستقلة ونزيهة بوصفه 

  .، التفسير الذي قدمه السيد كاسين من فرنسا٨٢، الفقرة ١٦، الصفحة E/CN.4/SR.195 وثيقة األمم المتحدة ٢٣                                                           
 انظر خاصة رد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على طلب اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات أن تنظر اللجنة في مشروع بروتوكول ٢٤

  .٢٥-٢٢، الفقرات ٥- ٤، الصفحتان ١ المجلد A/49/40، الوثيقة  العامةالوثائق الرسمية للجمعيةبهدف دعم الحق في محاكمة عادلة، 
، أما بخصوص السوابق القضائية، انظر على "بما ينافي شروط العهد الراهن"التي تنص على أال يتم فرض عقوبة اإلعدام ) ٢(٦ راجع المادة ٢٥

، الوثائق الرسمية للجمعية العامة )١٩٨٣مارس / آذار٢٥ المعتمدة في اآلراء(مونغويا مبنغو ضد زائير . ، د١٦/١٩٧٧البالغ رقم سبيل المثال 
  ".ويهتم هذا الشرط بالقوانين اًإلجرائية والموضوعية التي تم فرض عقوبة اإلعدام بموجبها. ١٧، المادة ١٣٩، الصفحة  A/38/40الوثيقة

 في الدورة السادسة واألربعين) ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨في  المعتمدة ءاآلرا(غونزالس ديل ريو ضد بيرو . ، م٢٦٣/١٩٨٧البالغ رقم  ٢٦
  .، الخط الغليظ مضاف٢-٥، الفقرة ٢٠، الصفحة ٢، المجلد A/48/40، الوثيقة الوثائق الرسمية للجمعية العامة
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٣٤

 يعني هذا الشرط أن الدولة الطرف ال يمكنها أن تتخذ التدابير التي تتحلل              :شرط الضرورة القصوى   
ومقارنـة  ". إال إلى الحد الذي تقتضيه متطلبـات الوضـع        من االلتزامات بموجب العهد     "بمقتضاها  

باألحكام التقييدية المعهودة التي عولجت أعاله، فإن شرط الضرورة القصوى يفرض طرحا ضـيقا              
 مفروضة بحكـم متطلبـات حالـة        ذاتهالمبدأ التناسب، بمعنى أن تكون التدابير التشريعية المتخذة         

وهكذا، .  متناسبا تناسباً تاماً   اتخذ على أساس ذلك التشريع     رتدبيثانياً، يجب أن يكون أي      . الطوارئ
فإنه من الضروري النظر فيما إذا كانت التدابير المتخذة الزمة تمامـا بهـدف التصـدي لحالـة                  

 تـدابير اسـتثنائية     ٤التدابير المتخذة بموجب المـادة      "وقد أكدت اللجنة بصفة عامة أن       . الطوارئ
  ٢٧؛"ألمة المعنية مهددةومؤقتة وتدوم ما دامت حياة ا

 استناداً إلى هذا الشرط، تخول لجنة حقوق        :شرط التوافق مع االلتزامات القانونية الدولية األخرى       
اإلنسان مبدئيا ببحث ما إذا كانت تدابير عدم التقيد الالقانونية غير متسقة مع المعاهـدات الدوليـة                 

و حتى القانون اإلنساني الـدولي أو القـانون         األخرى، من قبيل المعاهدات المتعلقة بحماية الفرد أ       
  الدولي العرفي؛

على التمييز على أساس العرق أو اللون       " ال يجوز أن تنطوي تدابير عدم التقيد         :شرط عدم التمييز   
وهذا شرط هام إذ إن     . )إلى آخرها ) ١(٤المادة  " (أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي        

اصة هي التي فيها ينشأ خطر فرض تدابير تمييزية ليس لهـا أي مبـرر               حاالت الطوارئ بصفة خ   
  موضوعي ومنطقي؛

 إذا أرادت دولة طرف أن تستفيد من حق عدم التقيد، وجب عليها في النهاية               :شرط اإلشعار الدولي   
من العهد، وذلك بتقديم إشعار بعدم التقيد       ) ٣(٤أيضاً أن تفي بالشروط المنصوص عليها في المادة         

األحكـام التـي    "ويجب عليها في هذا اإلشعار أن توضح        . دول األطراف األخرى ولألمين العام    لل
كما يجب عليها تقـديم     ". واألسباب التي حدت بها إلى اتخاذ هذا اإلجراء       ... قررت عدم التقيد بها     

  ".في التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد"إشعار ثان 
 ٢٠٠١يوليـه   /ه اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في تموز       الذي اعتمدت  ٢٩ويوفر التعليق العام    

وسوف يتم تناول هذا    .  من العهد  ٤تفاصيل إضافية بخصوص تفسير مختلف الشروط الواردة في المادة          
التعليق في الفصل السادس عشر الذي سيقدم تحليالً أكثر شمولية لحق الدول في عدم التقيـد بالتزاماتهـا             

  .نسان في بعض الحاالت االستثنائيةالدولية الخاصة بحقوق اإل

 

في بعض الحاالت االستثنائية التي تنطوي على تهديد لحياة األمة، يجوز للدول 
األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تتحلل من التزاماتها 

 ".وفقاً لما يقتضيه الوضع"القانونية بموجب العهد 

ارض حاالت التحلل مع مبادئ الحقوق غير القابلة للتقييد، كما أنه يجب أن أال تتع
 .وعدم التمييز والتوافق مع االلتزامات الدولية األخرى ومبدأ اإلشعار الدولي

  

  آليات التنفيذ ٥-١-٢
تقوم اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان برصد تنفيذ العهد وهي تتألف من ثمانية عشـر عضـواً                

ويتخذ الرصد ثالثة أشكال هي تقديم التقارير الدورية والرسائل         ). ٢٨ادة  الم(يعملون بصفتهم الشخصية    
  .المتبادلة بين الدول، والبالغات المقدمة من األفراد

  .٣، المادة ١١٤الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ٥ التعليق العام رقم ٢٧                                                           
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بتقديم تقـارير بشـأن     " من العهد على أن تتعهد الدول األطراف         ٤٠ تنص المادة    :إجراءات التبليغ  
التقدم المحرز في   "لمعترف بها في العهد، وبشأن      ا" التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعماالً للحقوق      

في البداية خالل سنة من بدء نفاذ العهد بالنسبة للـدول األطـراف المعنيـة،               " التمتع بتلك الحقوق  
وينبغي أن تشير التقـارير إلـى       . "وبعدها كلما طلبت اللجنة إليها ذلك، أي مرة كل خمس سنوات          

، وقد وضعت اللجنة مبادئ توجيهيـة       " العهد، إن وجدت   العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ     
، اعتمـدت  ١٩٩٩يوليه /وفي تموز. دقيقة لتسهيل مهمة الدول األطراف وجعل التقارير أكثر فعالية      

  ٢٨؛اللجنة مبادئ توجيهية موحدة لتقديم التقارير الصادرة من الدول األطراف

، يمكن للدول األطراف في     ١-٢ك في القسم     كما تمت اإلشارة إلى ذل     :الرسائل المتبادلة بين الدول    
أنها تعترف باختصاص اللجنة في اسـتالم       " ٤١العهد أن تعلن في أي حين، بمقتضى أحكام المادة          

ودراسة رسائل تنطوي على ادعاء مفاده أن دولة طرفا أخرى ال تفي بااللتزامات التي يرتبها عليها                
 الرسائل ال يصح إال بين الدول التي صدر عنها هذا           وبعبارة أخرى، فإن إمكانية تبادل    ". هذا العهد 
وفي المرحلة األولى من اإلجراءات، ال تقدم الرسائل إال من قبل دولة طرف إلى دولـة                . اإلعالن
فإن لم يتم تسوية القضية في غضون ستة أشهر بما يرضي الدولتين الطرفين، فإن لكليهما               . أخرى

وعلى اللجنة أن تتابع اإلجراء     ). ب(و) أ)(١(٤١المادة  (فسها  الحق في أن ترفع القضية إلى اللجنة ن       
، ولكن، وبما أن هذا اإلجراء لم يسـتخدم طيلـة الخمـس             )ح(-)ج)(١(٤١الذي تقضي به المادة     

  والعشرين سنة األولى من وجود اللجنة، فهو لن يبحث الحقا في هذا الدليل؛
كل دولـة   " تعترف"بروتوكول االختياري بأن     من ال  ١ تقضي المادة    :البالغات المقدمة من األفراد    

باختصاص اللجنة في استالم ونظر البالغات المقدمة من األفراد التابعين لواليـة            "طرف في العهد    
تلك الدولة والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من الحقـوق المقـررة فـي                   

الختياري على األفراد الذين يزعمون انتهاك حقوقهم        من البروتوكول ا   ٢بيد أنه وفقاً للمادة     ". العهد
باإلضافة إلى ذلك، على اللجنة أن تقرر رفض أيـة          . أن يستنفدوا أوال جميع طرق التظلم الوطنية      

رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غير موقعة أو تراها اللجنـة منطويـة علـى إسـاءة                  
فإذا كانت الرسالة تطرح أي قضية      ). ٣المادة  (ام العهد   استعمال حق تقديم البالغات أو منافية ألحك      

خطيرة بموجب العهد، على اللجنة أن تقدمها إلى الدولة الطرف المعنية، التي تتاح لها إمكانية تقديم                
على هذا، يكون اإلجراء المطروح على اللجنة إجراء خطيـاً          . شروح خطية في غضون ستة أشهر     

وتعتمد اللجنة فـي ختـام      ). ٥-٤المادتان  (ل البالغ تجري سرا     حصراً والمناقشات التي تدور حو    
المـادة  (بشأنه وترسل تلك اآلراء إلى الدولة الطرف وإلى الفرد المعني           " آراءها"نظرها في البالغ    

٤(٥.(( 

وقد تم تقديم العديد من البالغات بموجب البروتوكول االختياري وأدت هذه البالغـات فـي               
  .غييرات في التشريع الداخليبعض األحيان إلى حصول ت

 

  :آليات تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  ؛)٤٠المادة (إجراء التبليغ  •
  ؛ ثم)٤١المادة (الرسائل المتبادلة بين الدول  •
 ).، البروتوكول االختياري١المادة (البالغات المقدمة من األفراد  •

  

  .CCPR/C/66/GUI انظر وثيقة األمم المتحدة ٢٨                                                           
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تصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،     العهد الدولي الخاص بالحقوق االق      ٢-٢
١٩٦٦  

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة            
فبرايـر  / شـباط  ٨وفـي   . ١٩٧٦يناير  / كانون الثاني  ٣ ودخل العهد حيز النفاذ في       ١٩٦٦والثقافية سنة   

عهد إجراء رفع التقرير بخصوص التدابير التـي        ويضع ال .  دولة طرفا في العهد    ١٤٥، كان هناك    ٢٠٠٢
ويعهد إلى  ). ١٦المادة  (تتخذها الدول األطراف والتقدم المحرز في تنفيذ التقيد بالحقوق الواردة في العهد             

المجلس االقتصادي واالجتماعي رسميا بموجب العهد بمهمة رصد تقيد الـدول األطـراف بالتزاماتهـا               
، لجنة الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة       ١٩٨٧منذ سنة   بهذه المهمة،   لت  القانونية بموجب العهد، وتكف   

والثقافية، وهي ليست هيئة تعاهدية بالمعنى الدقيق للعبارة، كما هو الشأن بالنسبة للجنة المعنية بحقـوق                
  ٢٩.اإلنسان

  لماذا يوجد عهدان دوليان؟
لسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق     لقد تمت صياغة كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وا          

االقتصادية واالجتماعية والثقافية من قبل لجنة حقوق اإلنسان، وقد ورد العهدان الـدوليان فـي وثيقـة                 
هما وصياغة عهدين اعتمدا فـي نفـس        بعضواحدة إلى أن تم اتخاذ القرار بعد جدل كثير بفصلهما عن            

يعة األكثر تعقيدا للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ويرجع السبب في هذا الفصل إلى الطب     . الوقت
وبـالنظر إلـى    . التي استلزمت صياغة دقيقة بالغة وآليات تنفيذ موائمة للطبيعة الخاصة بهذه الحقـوق            

مستويات النمو المختلفة التي بلغتها الدول، نص العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية             
ى التنفيذ المتدرج، بالرغم من أن ذلك لم يكن المقصود منه أن أي التزام بمقتضاه لن ينعقـد                  والثقافية عل 

  ٣٠.فوراً

 

  التزامات الدول األطراف ١-٢-٢
بأن "تتعهد كل دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             

ين، وال سيما على الصعيدين االقتصـادي والتقنـي،         تتخذ بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدولي      
وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التـدريجي بـالحقوق                 

العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصـا سـبيل اعتمـاد تـدابير               ... المعترف بها في    
على اإلعمال التدريجي ويسلم    "من أن العهد ينص على هذا النحو        وعلى الرغم   )). ١(٢المادة   ("تشريعية

 ٣، إال أن اللجنة شددت في التعليق العام رقـم           "بالقيود التي تواجه بالنظر إلى محدودية الموارد المتاحة       
وتـرى اللجنـة أن هنـاك       ". أنه يفرض أيضاً التزامات مختلفة تتسم بفورية األثر المترتب عليها         "على  

بأن تكفل فعال ممارسة الحقوق     )" ٢(٢التعهد الوارد في المادة     : وي أهمية خاصة أال وهما أوال     التزامين ذ 
بـأن  ) "١(٢على أي أساس بعينه، وثانيا، التعهد الوارد في المـادة           " الواردة في العهد دون أي تمييز     ... 

خرى، وعلى حين    وبعبارة أ  ٣١."تتخذ خطوات ليست، في حد ذاتها، مشروطة أو مقيدة باعتبارات أخرى          
أن اإلعمال التام للحقوق ذات الصلة يمكن تحقيقه بالتدريج، يجب اتخاذ خطوات صوب ذلك الهدف فـي                 

 Philip Alston, “The  االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإجراءات التبليغ، انظربالحقوق من المعلومات حول العهد الدولي الخاص للمزيد ٢٩                                                           
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”في  Manual on Human Rights Reporting، ١٢٩-٥٧ الصفحات.   

  .٢-٢القسم ،  الرابع عشر الفصلانظر من التفصيل حول النقاشات بهذا الشأن، للمزيد ٣٠
 ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةفي ) ١ الفقرة ٢المادة  ()طبيعة التزامات الدول األطراف( ٣ رقم التعليق العام انظر ٣١

  .٢ و١ الفقرتان ،١٨الصفحة 
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وينبغـي أن تكـون تلـك       . غضون فترة قصيرة قصراً معقوال من بدء نفاذ العهد بالنسبة للدول المعنية           
  ٣٢.مات المعترف بها في العهدملموسة وهادفة بأوضح ما يمكن صوب الوفاء بااللتزا والخطوات تلقائية

  
  الحقوق المعترف بها ٢-٢-٢

. يعترف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالحقوق التاليـة           
وكلما اعتمدت اللجنة تعليقات عامة ذات عالقة بفهم هذه الحقوق، تتم اإلشارة إلى تلـك التعليقـات فـي                   

  .الحواشي
  ؛٦المادة – بما في ذلك الحق في كسب القوت من عمل يتم اختياره وقبوله بحرية الحق في العمل، 
الحق في التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية، بما في ذلك المكافأة العادلة عـن عمـل ذي قيمـة                    

  ؛٧ المادة –مساوية دون تفريق من أي نوع 
  ؛٨ المادة –رها المرء الحق في تكوين نقابات مهنية وفي االنضمام إلى النقابة التي يختا 
  ؛٩ المادة –الحق في الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمين االجتماعي  
حرية عقد الزيجات؛ حماية األمومة؛ الحماية والمساعدة لألطفال وصـغار       : حماية ومساعدة األسرة   

  ؛١٠ المادة –السن 
 والتحسن المطرد   ٣٤لمالئم والملبس والمسكن ا   ٣٣الحق في مستوى معيشي مالئم بما في ذلك المأكل         

  ؛١١ المادة –في ظروف العيش 
  ؛١٢ المادة –الحق في أرفع مستوى يمكن بلوغه من الصحة الجسمية والعقلية  
   ١٣.٣٥ المادة –الحق في التعليم  
االلتزام بتطوير خطط عمل مفصلة حيث يكون التعليم االبتدائي اإللزامي غير مضمون إلى حد اآلن  

  ٣٦؛١٤ المادة –
 في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العملي واالستفادة من حمايـة المصـالح                الحق 

  .١٥ المادة –المعنوية والمادية الناتجة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني من صنعه
  

  القيود المسموح بوضعها على الحقوق  ٣-٢-٢
 ٤ ماعية والثقافية على قيد عام في المـادة       يحتوي العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجت      

إال بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هـذه        "ال يسمح للدولة بإخضاع التمتع بالحقوق المضمونة بموجب العهد          
إضافة إلى ذلك، فإن    ". الحقوق وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي           

، حيـث إن    )ج(و) أ)(١(٨ عليها كذلك في المـادة       النصق محددة قد تم     القيود ذات العالقة بممارسة حقو    
ممارسة الحق في إنشاء نقابات مهنية أو االنضمام إليها وكذلك حق النقابات المهنية في العمل بحريـة ال                  

عدا تلك التي يفرضها القانون والتي هي ضرورية في مجتمـع ديمقراطـي             "يمكن إخضاعها ألية قيود     
  .٢قرة ف، ال١٨الصفحة  نفسه، المرجع ٣٢                                                           

  .٧٤-٦٦الصفحات المرجع نفسه، ) ١١ المادةالحق في الغذاء الكافي،  (١٢ رقم العام التعليق ٣٣
الحق في ( ٧ مرق كذلك التعليق العام انظر . ٢٧-٢٢الصفحات  نفسه، المرجع)) ١(١١ المادةكن المالئم، مالحق في ال( ٤ رقم العام التعليق ٣٤
  .٥٤- ٤٩، المرجع نفسه، الصفحات )حاالت اإلخالء القسري (،)١(١١المادة كن المالئم، مال
  .٨٩- ٧٤الصفحات  نفسه، المرجع، )١٣ المادة الحق في التعليم،( ١٣ رقم العام التعليق ٣٥
  .٦٦-٦٣ الصفحات جع نفسه ،، المر)١٤ المادةخطط العمل المتعلقة بالتعليم االبتدائي، ( ١١ رقم العام التعليق ٣٦
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 األعمـال   وبـالنظر إلـى   ".  الوطني والنظام العام أو لحماية حقوق اآلخرين وحريـاتهم         ولصيانة األمن 
، من الواضح أن إدراج الشرط القائل بضرورة توافـق القيـود مـع              ٤ذات العالقة بالمادة    التحضيرية  

مجتمع مبني على احترام حقـوق اآلخـرين        "مقتضيات المجتمع الديمقراطي قد اُعتبر أمرا مهما، بمعنى         
  ٣٨. ذلك، فإن النص قد يخدم فعال أغراض الدكتاتوريةبغير وقد ارتأى البعض أنه ٣٧،" رياتهموح

فإن العهد الدولي الخاص بـالحقوق      وخالفا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،        
وليـة  االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال يحتوي على أية أحكام تسمح بوضع قيود على االلتزامات الد      

وعليه، من المنطقي أال يكون هناك نص محدد على عدم قابلية أي من الحقوق الواردة               . المعقودة بموجبه 
ولكن، وكما أشار أحد أعضاء لجنة الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيــة،              . في العهد للتقييد  

 اإليفاء بها لتبرير فـرض     يكــون من الصعب الوفاء في أكثر األحيان بالمتطلبات المحددة التي يجب          "
، "محـددا بالقـانون   "، يجب أن يكون     ٤ وبالتحديد، ليكون القيد متوافقا مع المادة        ٣٩."٤لمادة  ل اًقيقيود طب 

  ٤٠."الصالح العام في مجتمع ديمقراطي"ومصمما فقط لتعزيز " متوافقا مع طبيعة هذه الحقوق"و

 

 الدولي الخاص بالحقوق ال يمكن إخضاع التمتع بالحقوق المضمونة في العهد
  :االقتصادية واالجتماعية والثقافية إال للقيود

  :المحددة قانونا •
  المتوافقة مع طبيعة هذه الحقوق؛ •
  .الهادفة لتعزيز الصالح العام في مجتمع ديمقراطي •

ال يحتوي العهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أية أحكام 
 .مات الدولية التي يفرضها العهدتسمح بتقييد االلتزا

  

  آلية التنفيذ ٤-٢-٢
تقارير عن التدابير التي اعتمدتها     " من العهد، تلتزم الدول األطراف بتقديم        ١٦بموجب المادة   

ويتـولى المجلـس االقتصـادي      . فـي العهـد   " والتقدم المحرز في تحقيق احترام القوانين المعترف بها       
وبما أن الترتيبات السـابقة لفحـص       ). أ)(٢(١٦المادة  (لشروط العهد   واالجتماعي رسميا رصد االمتثال     

 لجنة الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة       ١٩٨٥التقارير الدورية لم تكن مرضية، فقد أنشأ المجلس سنة          
والثقافية بوصفه هيئة تتألف من خبراء مستقلين بالتوازي مع اللجنة المعنية بحقوق اإلنسـان التـي تـم                  

 وتتألف اللجنة من ثمانية عشر عضوا       ٤١جب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      إنشاؤها بمو 
  . يعملون بصفتهم الفردية

وكما هو الشأن بالنسبة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، ، فإنه يتم النظر في التقارير التي تقـدمها                 
والنقاش مصـمم لتحقيـق     . المعنيةالدول األطراف في جلسات عامة وبحضور ممثلين عن الدولة الطرف           

  .أوروغواي من Ciasullo السيد، بيان ٩ الصفحة E/CN.4/SR.235 المتحدة األمم وثيقة انظر ٣٧                                                           
  . اليونانمن Eustathiades، بيان السيد ١١الصفحة  وكذلك ٢٠الصفحة  نفسه، المرجع انظر ٣٨
 Manual on Human Rightsفي “ ”Philip Alston, “The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, نظر ا٣٩

Reporting ،٧٤الصفحة.  
  . الصفحةنفس نفسه، المرجع ٤٠
لالطالع  على أحكام القرار القاضي بإنشاء اللجنة، انظر قرار المجلس االقتصادي . ١١٩-١١٨الصفحتين  انظر كذلك نفسه، المرجع ٤١

  .١٩٨٥ مايو/يارأ ٢٨ المؤرخ ١٧/١٩٨٥واالجتماعي 
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حوار بناء ومفيد للطرفين يمكّن أعضاء اللجنة من تكوين صورة أشمل عن الوضع السائد في البلد المعني،                 
  ٤٢.تعليقات يعتقدون أنها مناسبة للتنفيذ األنجع لاللتزامات الواردة في العهد"بما يساعدهم في صياغة 

 واالجتماعي، شرعت لجنة الحقوق االقتصـادية       وبناء على دعوة وجهها المجلس االقتصادي     
فاء بتعهـداتها   الوتهدف إلى مساعدة الدول األطراف في       "واالجتماعية والثقافية في اعتماد تعليقات عامة       

 هذه التعليقات العامة مبنية على التجربة التي اكتسبتها اللجنة من خالل إجـراء رفـع                ٤٣."بتقديم تقارير 
اه الدول األطراف إلى نواحي القصور التي تتكشف وتقترح تحسينات لـذلك            التقارير وهي تسترعي انتب   

وأخيرا، فإن التعليقات العامة تهدف إلى تحفيز أنشطة الدول األطراف وكذلك المنظمات الدولية             . اإلجراء
  ٤٤."والوكاالت المختصة المهتمة بتحقيق اإلعمال التام التدريجي والفعال للحقوق المعترف بها في العهد
  .وإلى اآلن، لم تنجح محاوالت صياغة بروتوكول إضافي لوضع إجراء للشكاوى الفردية

تتألف حصراً آلية التنفيذ بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  
 .واالجتماعية والثقافية من نظام رفع التقارير

  

 ،  ة لالتفاقي ياناختيارن اال بروتوكوال،وال١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،      ٣-٢
٢٠٠٠  

على الرغم من أن األطفال يحظون هم كذلك بحماية االتفاقيات العامة لحماية حقوق اإلنسان،              
وبعد عشر سنوات من    .  أن من المهم استحداث اتفاقية تتناول احتياجات األطفال بصفة خاصة          رئيإال أنه   

لت االتفاقية حيز النفاذ في      ودخ ١٩٨٩العمل، تم اعتماد اتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية العامة سنة            
.  دولة ١٩١، بلغ عدد الدول األطراف في االتفاقية        ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٨وبتاريخ  . ١٩٩٠سبتمبر  /أيلول

وخالل بضع سنوات من اعتمادها، تم التصديق على االتفاقية بصفة شبه عالمية من قبل الـدول وبـدأت                  
كـل  "يتمثل المبدأ التوجيهي لالتفاقية فـي أن        . نيةاالتفاقية تحدث أثرا واضحا في قرارات المحاكم الوط       

المـادة   ("سوف يكون االعتبار األول فيها المصلحة الفضـلى للطفـل         األعمال التي لها عالقة باألطفال      
  ٤٥.)؛ الخط الغليظ مضاف)١(٣

وأنشأت االتفاقية لجنة لحقوق الطفل بقصد دراسة التقدم المحرز من قبل الدول األطراف فـي          
  )).١(٤٣المادة " (االتفاقية... عهدات الملتزم بها في إعمال الت

، اعتمدت الجمعية العامة بروتوكولين اختيـاريين لالتفاقيـة، وهمـا       ٢٠٠١مايو  / أيار ٢٥وفي  
تحديدا البروتوكول االختياري المتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفـي المـواد اإلباحيـة،                

وقد دخل البروتوكول األول حيز     . تعلق باشتراك األطفال في النزعات المسلحة     والبروتوكول االختياري الم  
 ، أي بعد ثالثة أشهر من إيداع صك التصديق أو االنضمام العاشر             ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٨النفاذ في   

 بعـد أن تـــم      ٢٠٠٢فبرايـر   / شباط ١٣، بينما دخل البروتوكول الثاني حيز النفاذ في         ))١(١٤المادة  (

  .١٢١الصفحة  المرجع، نفس ٤٢                                                           
  .٤٩، المادة ٢٢الصفحة )(E/200/22-E/C.12/1999/11 وثيقة األمم المتحدة نظر ا٤٣
  .٥١، المادة ٢٢الصفحة المرجع، نفس ٤٤
من  Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child انظرعلى تفسير شامل لمعنى شروط المعاهدة، وقوف لل ٤٥

  ).بكتيب التنفيذ لليونيسيف بعدالمشار إليه فيما ( صفحة ٦٨١، ١٩٩٨ ،اليونيسيف . Peter Newellو Rachael Hodgkinإعداد 



  أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها- الفصل الثاني 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٤٠

، بلغ عـدد التصـديقات علـى        ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٨ ولغاية   ٤٦.))١(١٩المادة  (الوفـاء بنفس الشروط    
  . على التوالي١٤ و١٧البروتوكولين 

  التزامات الدول األطراف ١-٣-٢
كما هو الشأن بالنسبة للعهدين الدوليين، فإن الدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفـل تلتـزم                

ضمان الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية لكل طفل مشـمول بواليتهـا دون    احترام و :  "  بصفة عامة ب  
اتخاذ كل التدابير المناسبة لضمان حماية الطفل مـن كـل أشـكال             "، و ))١(٢المادة   ("تمييز من أي نوع   

التمييز أو العقاب القائمة على أساس عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليـه أو أنشـطتهم أو                   
وكما هو الشأن بالنسبة لكل معاهدات حقوق اإلنسان التي يتناولهـا           ). ٢(٢المادة  " (م أو معتقداتهم  أفكاره

هذا الدليل، يعتبر مبدأ عدم التمييز مبدأ أساسيا فيما يخص حقوق الطفل وهو يحكم تفسير وتنفيـذ كـل                   
ئها التوجيهية العامة   وقدمت لجنة حقوق الطفل في مباد     . الحقوق والحريات المنصوص عليها في االتفاقية     

، تعليمـات   ١٩٩٦أكتـوبر   /المتعلقة بشكل ومحتويات التقارير الدورية التي اعتمدت في تشـرين األول          
مفصلة للدول األطراف بخصوص المحتويات الضرورية للتقارير الدورية بشأن كل التزام قانوني محدد،             

  ٤٧.كالحق في عدم التمييز والحقوق المحددة التي تعالج أدناه

 الحقوق تحترم وتؤمنيجب على الدول األطراف في اتفاقية حقوق الطفل أن 
 المضمونة في العهد دون تمييز أيا كان نوعه

مصالح الطفل الفضلى المبدأ التوجيهي الذي تقوم عليه االتفاقية هو وجوب إيالء 
 .االعتبار األساسي

  

  الحقوق المعترف بها ٢-٣-٢
مفصلة بالحقوق الواجب أن تحترم وتؤمن للطفـل فـي جميـع            تعترف االتفاقية بقائمة طويلة و    

ألي إنسان يقل سنه عن الثامنة عشرة ما لم يكن القانون المنطبق على الطفل ينص علـى أن                  "األوقات، أي   
  :بيد أن الحقوق المضمونة ترد في هذا المقام بعبارات عامة) ١المادة " (سن الرشد يتم بلوغها في سن أبكر

  ؛٦ المادة –حياة وأقصى حد ممكن من البقاء وحقه في النمو حق الطفل في ال 
حق الطفل في التسجيل عند الوالدة وفي االسم وفي الجنسية ويكون لـه قدر اإلمكان، الحـق فـي                   
  ؛٧ المادة –". معرفة والديه وتلقي رعايتهما"
  ؛٨ المادة –حق الطفل في الهوية بما في ذلك الجنسية واالسم والصالت العائلية  
الفصـل ضـرورياً لصـون      "حق الطفل في عدم فصله عن والديه على كره منهما، إال أن يكون               

  ؛)١(٩ المادة –" مصلحة الطفل الفضلى
  واجب الدول في تسهيل جمع شمل األسر وذلك بالسماح بالدخول إلى أقاليمها الوطنية ومغادرتهـا               

  ؛١٠ المادة -

واد في البغاء وفي إنتاج الماألطفال استغالل  حقوق الطفل الخاص ببيع األطفال والتفاقية نص وتاريخ نفاذ البروتوكول االختياري انظر ٤٦                                                           
اشتراك  بوالمتعلق , الطفلحقوق البروتوكول االختياري التفاقية وبخصوص htm.dopchild/2menu/html/ch.unhchr.www://http:اإلباحية

  .htm.protocolchild/2/6menu/html/ch.unhchr.www://ptht: األطفال في النزاعات المسلحة
 من ٤٤من المادة ) ب(١ التقارير الدورية الواجب أن تقدمها الدول األطراف بموجب الفقرة التوجيهية العامة المتعلقة بشكل ومحتويات المبادئ ٤٧

 في ة، والمنشور١٩٩٦أكتوبر /تشرين األول ١١، بتاريخ )الدورة الثالثة عشرة (٣٤٣ اجتماعهافي  التي اعتمدتها لجنة حقوق الطفل االتفاقية
UNICEF Implementation Handbook،  ٦١٨-٦٠٤الصفحات.  



   أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها-  الفصل الثاني

 ٤١ ينالعامين والمحامدليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  خارج وعدم عودتهم بصـورة غيـر مشـروعة        واجب محاربة النقل غير الشرعي لألطفال إلى ال        
  ؛١١ المادة –

يتم االستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإداريـة         "واجب احترام آراء الطفل وحق الطفل في أن          
  ؛١٢ المادة – "تمس الطفل

  ؛١٣ المادة –حق الطفل في حرية التعبير  
  ؛١٤ المادة –حق الطفل في التفكير والوجدان والدين  
  ؛١٥ المادة – حرية تكوين الجمعيات وحقه في التجمع السلمي حق الطفل في 
حق الطفل في الحماية القانونية من التدخل التعسفي وغير القانوني في خصوصياته وعائلته وبيتـه                

  ؛١٦ المادة –ومراسالته وحقه في عدم تعرضه ألي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته 
مواد من مختلف المصادر الوطنية والدولية، وبخاصـة        حق الطفل في الحصول على المعلومات وال       

المواد التي ترمي إلى تعزيز رفاهه االجتماعي والروحي والمعنوي وكذلك صحته الجسمية والعقلية             
  ؛١٧ المادة –

اإلقرار القائل بمبدأ مسؤولية الوالدين المشتركة واألساسية عن تربية الطفـل ونمـوه وأن تكـون                 
  ؛)١(١٨ المادة - "ر اهتمامهما األساسيمصلحته الفضلى هي محو"
  ؛١٩ المادة –حق الطفل في الحماية من مختلف أشكال العنف واالعتداء  
  ؛٢٠ المادة –حق الطفل في الحماية والمساعدة الخاصة عندما يكون محروما من عائلته  
الء مصالح  تضمن الدول األطراف إي   "في كل الحاالت التي يكون فيها التبني معترفا ومسموحا به،            

  ؛٢١ المادة – "الطفل الفضلى االعتبار األول
  ؛٢٢ المادة –حقوق األطفال الالجئين  
  ؛٢٣ المادة –حقوق الطفل المعوق جسديا أو عقليا  
  ؛٢٤ المادة –وفي الخدمات الصحية " التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه"حق الطفل في  
ة للعالج الذي يتم توفيره لـه وجميع الظـروف         المراجعة الدوري "حق الطفل الخاضع للرعاية في       

  ؛٢٥ المادة –األخرى ذات العالقة بإقامته 
  ؛٢٦ المادة –حق الطفل في االنتفاع من الضمان االجتماعي والتأمين االجتماعي  
  ؛٢٧ المادة –حق الطفل في مستوى معيشي مناسب  
  ٤٨؛٢٩ المادة –ن أغراض وفي ما يرمي إليه التعليم م) ٢٨المادة (حق الطفل في التعليم  
حق األطفال المنتمين إلى أقليات عرقية أو دينية أو لغوية وحق أطفال السكان األصليين في التمتع                 

  ؛٣٠ المادة –بثقافتهم وديانتهم ولغتهم الخاصة بهم 
  ؛٣١ المادة –حق الطفل في الراحة والترفيه  

 االتفاقية من ٢٩في صياغة تعليق عام على المادة لشروع  اللجنة اأقرت"، ٢٠٠٠ يناير/كانون الثاني جلستها الثالثة والعشرين المنعقدة في خالل ٤٨                                                           
قة األمم  وثيانظر ؛لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب العالمي للمؤتمر تحضيرا، )التعليمأهداف (

  .٤٨٠ الفقرة ،١٠٣. ، الصفحةتقرير عن الدورة الثالثة والعشرين للجنة حقوق الطفل CRC/C/94المتحدة 



  أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها- الفصل الثاني 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٤٢

  ؛ ٣٢ المادة –لخطرة حق الطفل في الحماية من االستغالل االقتصادي واألعمال ا 
  ؛٣٣ المادة –حق الطفل في الحماية من االستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية  
  :٣٤ المادة – "كل أشكال االستغالل الجنسي واالنتهاك الجنسي"حق الطفل في الحماية من  
  ؛٣٥ المادة –منع خطف األطفال وبيعهم واالتجار بهم  
 ؛٣٦ المادة –ن سائر أشكال االستغالل الضارة بأي وجه من أوجه رفاهه حق الطفل في الحماية م 

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الالإنسانية بما                 
  ؛)أ(٣٧ المادة –في ذلك عقوبة اإلعدام 

  ؛)ب(٣٧دة  الما–حق الطفل في أال يحرم من حريته بصفة تعسفية أو غير قانونية  
  ؛)ج(٣٧ المادة –حق الطفل في المعاملة اإلنسانية حين يحرم من حقة في الحرية  
  ؛)د (٣٧ المادة –حق الطفل في الضمانات القانونية فيما يتصل بالحرمان من الحرية  
 –حق الطفل أثناء النزاعات المسلحة في أن تحترم قواعد القانون الدولي اإلنسـاني ذات العالقـة                  

  ؛)١(٣٨المادة 
حق الطفل في التدابير المناسبة لتعزيز انتعاشه الجسدي والنفسي واندماجه االجتماعي فـي حالـة                

  ؛٣٩ المادة –وقوعه ضحية لإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة 
  .٤٠ المادة –مبادئ قضاء األحداث  

 سـبيل   وكما يتضح، ال تغطي هذه الحقوق فقط مقاييس حقوق اإلنسان التقليدية المدرجة على            
المثال في العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة              
والثقافية، بل تم التوسع فيها وصقلها وصياغتها بشكل يجعلها تستجيب بصفة خاصة لمختلف احتياجـات               

  .صغار السن الذين يعانون باستمرار من المصاعب
توكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بخصوص بيع األطفـال          من البرو  ١وبموجب المادة   

واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد الخليعة، تحظر الدول األطراف بيع األطفال واستغالل األطفـال               
بيـع  " من البروتوكول مفاهيم     ٢وتوضح المادة   ". البروتوكول... في البغاء وفي المواد الخليعة، بموجب       

 أفعاال يجب أن تغطيها     ٣، بينما تُدرج المادة     " تغالل األطفال في البغاء وفي المواد الخليعة      اس"و" األطفال
وتتناول األحكام األخرى تفاصيل تتعلق بواجب الـدول        . تماما كحد أدنى القانون الجنائي للدول األطراف      

 أو اإلجـراءات    األطراف وضع نظام قضائي بشأن الجرائم ذات الصلة وتقديم المساعدة في التحقيقـات            
  ).١١-٤المادتان (الجنائية أو إجراءات التسليم والقبض والمصادرة والتعاون الدولي ومجاالت أخرى 

ويرفع البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك األطفال في النزاعـات            
 الدول األطراف التزاما     سنة ويفرض على   ١٨المسلحة سن المشاركة المباشرة في األعمال الحربية إلى         

). ٢ و ١المادتـان   " (بعدم تجنيد األشخاص الذين لم يبلغوا بعد الثامنة عشرة قسرا في قواتهـا المسـلحة              
 من البروتوكول، تتعهد الدول األطراف برفع العمر األدنى للتجنيد الطوعي لألشخاص            ٣وبحسب المادة   

من االتفاقية نفسها؛ أما    ) ٣(٣٨موح به في المادة     في قواتها المسلحة إلى الخامسة عشرة وهو العمر المس        
الدول التي تسمح بالتجنيد الطوعي لألشخاص ممن هم دون الثامنة عشرة فإن البروتوكول يضـمن فـي                 

ينفذ بناء على الموافقة المبنية عن علـم أبـوي          "و" هذا التجنيد بصفة طوعية خالصة    "جملة أمور أن يتم     
  ).ب(و) أ(٣المادة " (نالطفل أو أولياء األمر الشرعيي

  



   أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها-  الفصل الثاني

 ٤٣ ينالعامين والمحامدليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  القيود المسموح بوضعها على ممارسة الحقوق ٣-٣-٢
ال تحتوي اتفاقية حقوق الطفل على أي حكم تقييدي عام وليس هناك سوى ثالثة مواد تـنص                 

، وحق  ))٢(١٣المادة  (على حق فرض قيود على ممارسة الحقوق، وهي ممارسة الحق في حرية التعبير              
وحقه في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي       )) ٣(١٤المادة  (معتقداته بحرية   الفرد في إظهار دينه و    

وفي كل هذه األحكام ، يجب أن تكون التدابير المقيدة قائمة على القـانون وضـرورية                )). ٢(١٥المادة(
ضـرورية فـي    "ولم يتم النص صراحة على وجوب أن تكون التدابير المعنية           . لتحقيق المقاصد المعلنة  

  .ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع" ع ديمقراطيمجتم
وعلى الرغم من أن االتفاقية تحتوي على القليل من األحكام التقييدية، يقتـرن الكثيـر مـن                 

غير إن هذا التأويل يجب أن      . ، التي هي بالطبع خاضعة للتأويل     "مناسبة"التزامات الدول األطراف بعبارة     
وهناك عامل آخر ينبغي للدول األطراف أن تأخذه بعين         ". مصالح الطفل الفضلى  "ت   الحاال  في كل  تحكمه

التي تقـع علـى     " الحقوق والواجبات "االعتبار في هذا المضمار وهو الموازنة بين مصالح الطفل نفسه و          
  ).٥و) ٣(٣راجع المادتين (عاتق والديه 

تجيز عدم التقيد، ويمكن من هـذا       وأخيرا، فإن اتفاقية حقوق الطفل ال تحتوي على أية أحكام           
  .المنطلق أن يستنتج أن المقصود هو أن تطبق بحذافيرها، حتى في حاالت األزمات االستثنائية

 

أما األحكام التقييدية . ال تحتوي اتفاقية حقوق الطفل على أي حكم تقييدي عام
تقد وحرية الخاصة، فهي تقترن فقط بممارسة حرية التعبير وحرية إظهار الدين والمع

 .تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

وعلى العموم، فإن تأويل أحكام االتفاقية يجب أن يتوخى أساسا المصالح الفضلى 
 .للطفل بيد أنه ينبغي أن يأخذ بعين االعتبار حقوق أبويه وواجباتهم

  

  آلية التنفيذ ٤-٣-٢
بموجـب  رفع التقارير   اءات  شبيه بإجر ) ٤٥-٤٢المواد  (إن نظام تطبيق اتفاقية حقوق الطفل       

وقد قامت لجنة حقوق الطفل، شـأنها       . العهدين، لذلك، يكفي في هذا المقام اإلشارة إلى ما هو مبين أعاله           
شأن اللجان األخرى، بإصدار مبادئ توجيهية خاصة بالتقارير التي تقدم من قبل الدول األطراف بموجب               

  ٤٩.االتفاقية
  

  ١٩٤٨لجماعية والمعاقبة عليها، اتفاقية منع جريمة اإلبادة ا  ٤-٢
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها فـي   

 ٢٦وحتى  . ١٩٥١يناير  / كانون الثاني  ١٢ ودخلت االتفاقية حيز النفاذ في       ١٩٤٨ديسمبر  / كانون األول  ٩
 ،  محددةولم تنشئ االتفاقية أي آلية تنفيذ       .  دولة ١٣٥ ، بلغ عدد الدول األطراف فيها     ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

  .لكن، وكما سيرد أدناه، فهي تترك أمر التنفيذ لألطراف المتعاقدة نفسها
  

  .٤٧الحاشية ، أعاله انظر ٤٩                                                           
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  تعهدات الدول األطراف ١-٤-٢
 األطراف المتعاقدة على أن اإلبادة الجماعية، سواء تم ارتكابها في زمن السـلم أم فـي                 دتؤك

المادة األولـى، الخـط     (بمنعها والمعاقبة عليها    ب القانون الدولي تتعهد     زمن الحرب، هي جريمة بموج    
ولهذا الغرض، فإنها تلتزم كذلك بسن التشريعات الضرورية، طبقا لدساتير كـل منهـا              ). الغليظ مضاف 

لوضع أحكام االتفاقية موضع التنفيذ، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة بحق من               
أو يتآمر على ارتكابها أو يحرض عليها أو يحاول ارتكابها، أو يشـترك             " إلبادة الجماعية يرتكب جريمة ا  

  ).المادة الخامسة باالقتران مع المادة الثالثة(فيها 
جريمـة  "األطراف المتعاقدة في المادة األولى من االتفاقية على أن اإلبادة الجماعية            " تأكيد"إن  

ا تعتبر المبادئ األساسية لالتفاقية ملزمة بالنسبة لها بموجب القانون          دليل على أنه  " بموجب القانون الدولي  
وكما تمت اإلشارة في الفصل األول من هذا الدليل، فقد كانت هذه كـذلك هـي نظـرة                  . الدولي العرفي 

 بتحفظات حول اتفاقية اإلبادة الجماعيـة      والمتعلقة   ١٩٥١محكمة العدل الدولية في فتواها الصادرة سنة        
هناك إقرارا بأن المبادئ األساسية لالتفاقية ملزمـة للـدول، حتـى بـدون أي               "مسكت فيها بأن    والتي ت 

ن االعتماد في االتفاقية على المحاكم الوطنية لقمع الجريمة الدولية يثبـت أن             أ غير   ٥٠."التزامات تعاهدية 
 الجنـائي    وتنتظر الحـل فيمـا يخـص القضـاء         ١٩٤٨هناك الكثير من المشاكل التي بقيت عالقة سنة         

 ولم يتحول مفهوم الوالية القضائية الشاملة بصدد الجريمة الدولية إلى حقيقة ملموسة إال بعد أن                ٥١؛الدولي
حدثت عمليات القتل العشوائي في أجزاء من يوغوسالفيا السابقة ورواندا في التسـعينات مـن القـرن                 

  ).٣-٤-٢انظر الفقرة التالية . (الماضي
  

  لالتفاقيةالنطاق القانوني  ٢-٤-٢
يقتصر النطاق القانوني لالتفاقية على منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها التـي تـم               

أي من األعمال التالية التي تُرتكب بقصد التدمير الجزئـي أو التـام             "على أنها    الثانيةتعريفها في المادة    
  :لمجموعة قومية أو إثنية أو دينية بصفتها هذه

  جموعة؛قتل أعضاء من الم  )أ (
  إلحاق أذى جسمي أو روحي شديد بأعضاء من المجموعة؛ )ب (
  إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا؛  )ج (
  :فرض تدابير تهدف لمنع اإلنجاب داخل المجموعة  )د (
  .نقل أطفال من المجموعة قسرا إلى مجموعة أخرى  )ه (

اإلبادة الجماعية، التآمر على ارتكاب اإلبـادة       : تاليةيتم إنزال العقاب جزاء اقتراف األعمال ال      
الجماعية، التحريض المباشر أو غير المباشر ومحاولة ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية، وكذلك االشتراك             

إضافة إلى ذلك، فإن األشخاص الذين يرتكبون أيا من هذه األفعـال            ). المادة الثالثة (في اإلبادة الجماعية    
المـادة  " (سواء كانوا مسؤولون دستوريا أو موظفين عامين أو أفرادا عاديين         "ئلة العقاب   يقعون تحت طا  

  ).الرابعة
وهكذا، فقد جاءت اتفاقية اإلبادة الجماعية تأكيدا هاما للمبدأ الموضح في ميثـاق نورمبـورغ               

خطى المصالح  والذي مفاده أن الفرد يتحمل في بعض األحيان مسؤوليات دولية بموجب القانون الدولي تت             
  .الوطنية والحزبية وااللتزام بالطاعة

  .٥٦٣- ٥٦٢الصفحتان  الثالثة لطبعةا   ,Ian Brownlie, Principles of Public International Law (Oxford, Clarendon Press) ٥١  .٢- ٤- ٢القسم ، األول الفصل، أعاله نظرا ٥٠                                                           
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  التطورات القانونية الحديثة: الجرائم الدولية ٣-٤-٢

اكتسب مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية، خاصة بالنسبة لألفعال الخطيرة، زخما جديدا حين أقر 
د المسـؤولين عـن     إنشاء محكمة دولية لمقاضاة األفـرا     ) "١٩٩٣ (٨٠٨مجلس األمن، بموجب القرار     

ثم وافق مجلس   ". ١٩٩١انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني اقترفت في إقليم يوغسالفيا السابقة منذ            
  .على النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة) ١٩٩٣/ (٨٢٧األمن بالقرار 

لمحكمة سـلطة مقاضـاة الخروقـات       ، ا ١٩٩٨ويمنح النظام األساسي بصيغته المنقحة سنة       
، وانتهاكات قوانين وأعراف الحرب، واإلبادة الجماعية، والجـرائم         ١٩٤٩الخطيرة التفاقية جنيڤ لسنة     

ضد اإلنسانية، أي القتل واإلبادة واالستعباد والترحيل والسجن والتعذيب واالغتصاب واالضطهاد علـى             
 ويشكل ذلك تعريفا قانونيا للجريمة يسـمح        –" إلنسانيةاألفعال األخرى غير ا   "أسس عرقية ودينية وكذلك     

للمحكمة بالنظر في أنواع أخرى من االعتداءات الواسعة النطاق على حقوق اإلنسان ال يرد نص محـدد                 
ولكل من المحكمة الدولية والمحاكم الوطنية الوالية القضـائية         ). ٥-١المواد  (بشأنها في النظام األساسي     

 ٩المادة  (المحاكم الوطنية   " األسبقية على "للمحكمة الدولية   "ئم ذات الصلة، وإن كان      المتزامنة على الجرا  
  ).من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة

 ١ولمعالجة االنتهاكات الخطيرة للقانون اإلنساني التي تم ارتكابها في رواندا في الفترة ما بين               
، أنشأ مجلس األمن كذلك المحكمة الجنائية الدولية        ١٩٩٤ديسمبر  / كانون األول  ٣١ناير و   ي/كانون الثاني 

، وقد تم اعتماد النظام األساسي لتلك المحكمة بموجـب          )١٩٩٤ (٩٥٥الخاصة برواندا بمقتضى القرار     
جماعية، الجـرائم   اإلبادة ال : وللمحكمة الحق في مقاضاة األفراد الذين ارتكبوا الجرائم التالية        . القرار ذاته 

 من قبيل ما تم إدراجه في القائمة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصـة بيوغسـالفيا                ةضد اإلنساني 
 والبروتوكـول اإلضـافي     ١٩٤٩ المشتركة بين اتفاقيات جنيڤ لسنة       ٣السابقة، وكذلك انتهاكات المادة     

كما يمكـن   ). لدولية الخاصة بيوغسالفيا السابقة    من النظام األساسي للمحكمة الجنائية ا      ٤-٢المواد(الثاني  
 ٧المـادة   (للمحكمة مقاضاة الجرائم التي ارتكبها مواطنون راوانديون في إقليم دولة من الدول المجاورة              

  ).من النظام األساسي
أما الفرق في السلطات المتعلقة بالمقاضاة بين المحكمتـين فـيكمن فـي أن الحـرب فـي                  

تبرت نزاعا مسلحا ذا طابع دولي بينما األزمة في رواندا هي أساسا نزاع مسـلح               يوغوسالفيا السابقة اع  
  .غير دولي

، تم اعتماد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة          ١٩٩٨يوليو  / تموز ١٧أخيرا، وفي 
 ٧ صوتاًٍ مقابـل     ١٢٠ تمخض عن أغلبية     للمفوضين بتصويت غير مسجل   من قبل مؤتمر األمم المتحدة      

 إن إنشاء هذه الهيئة الدولية القضائية الدائمة والمسـتقلة          ٥٢. عضوا عن التصويت     ٢١، وامتناع   أصوات
كان بغرض إنهاء اإلفالت من العقوبة على أعمال اإلبادة الجماعية والجرائم ضـد اإلنسـانية وجـرائم                 

تكـون  وسـوف  ).  من النظـام األساسـي   ٥المادة  (الحرب، وكذلك في ظروف معينة، جريمة االعتداء        
المحكمة مخولة مقاضاة األشخاص الطبيعيين بغض النظر عن صفتهم الرسمية، لكن لن تكون لها والية               

إضافة إلى ذلك، وكمـا هـو   ). ٢٧ و٢٥المادتان (قضائية على األشخاص القانونين كالدول والمؤسسات    
مة، فـإن المحكمـة     الشأن بالنسبة ألجهزة الرصد التي تم إنشاءها بموجب معاهدات حقوق اإلنسان العا           

 من النظام األساسي، ال تقاضي الجرائم إال في الحاالت التي ال تكون فيها              ١٧الجنائية الدولية وفقاً للمادة     
الدولة المعنية غير مستعدة أو غير قادرة على القيام بالتحقيق أو المقاضاة المنصوص عليهما في المـادة                 

لدولية ذاتها أن تقرر على أساس معايير محددة مـدى          كما إنه من اختصاص المحكمة ا     ). ب(و) أ)(١(١٧
) ٢(١٧المـادة   (الدولة على التحقيق أو المقاضاة في حالة قضـية بعينهـا            " عدم قدرة "أو  " عدم استعداد "

 انظر وثيقة األمم المتحدة األساسي، لنص نظام روما بالنسبة. ١الصفحة  htm.mficc/iccdoc/icc/org.icj.www://http التالي الموقع انظر ٥٢                                                           
A/CONF.183/9.  
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 دولة على نظامها األساسي     ٦٠وسوف تبرز المحكمة الجنائية الدولية إلى الوجود بعد أن تصدق           ). ٣(و
 دولة وبدأ   ٦٦، تم التصديق على النظام األساسي من قبل         ٢٠٠٢أبريل  /ان نيس ١١وحتى  ). ١٢٦المادة  (

  ٥٣ ٢٠٠٢يوليه / تموز١نفاذه في 

 

ترمي اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها إلى منع اإلبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها بما في ذلك التآمر على ارتكابها أو التحريض عليها أو محاولة 

إال أن المبادئ األساسية التي . بها أو المشاركة في جريمة اإلبادة الجماعيةارتكا
 . النظر عن التزاماتها التعاقديةخضتتضمنها االتفاقية ملزمة لكل الدول ب

وتوفر المحكمة الجنائية الدولية أول هيئة قضائية دولية دائمة ومستقلة الغرض منها 
بادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وضع حد لإلفالت من العقاب على أعمال اإل

 .وجرائم الحرب، وجرائم العدوان رهن ببعض الشروط

  

  ١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،   ٥-٢
تم اعتماد االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الجمعية العامة              

وحتـى  . ١٩٦٩يناير  / كانون الثاني  ٤ وبدأ نفاذها في     ١٩٦٥ديسمبر  / كانون األول  ٢١لألمم المتحدة في    
وقـد أنشـأت    .  دولة طرفـا   ١٦١، بلغ عدد الدول األطراف في االتفاقية        ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٨تاريخ  

لزوم وتعتمد اللجنة عند ال. االتفاقية لجنة تعنى بالقضاء على التمييز العنصري مهمتها رصد تنفيذ االتفاقية         
توصيات عامة تتعلق بمواد أو قضايا محددة تكتسي أهمية خاصة، وسوف تتم اإلشارة إلـى التوصـيات                 

  .ذات العالقة كلما كان ذلك ذا عالقة بالموضوع
  

  تعهدات الدول األطراف ١-٥-٢
 أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضـيل          ‘التمييز العنصري ’يقصد بتعبير   "في هذه االتفاقية،    

على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف أو يستتبع تعطيـل أو                  يقوم  
، في  على قدم المساواة  عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها،            
 "الحياة العامـة  ميادين  الميدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من               

فال تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصـة          "ومع ذلك،   ). ؛ الخط الغليظ مضاف   )١(١المادة  (
 من اتخاذها تأمين التقدم الكافي لبعض الجماعات العرقيـة أو اإلثنيـة أو لـبعض                الوحيديكون الغرض   

اإلنسان والحريات األساسية أو ممارستها، شـرط       لتضمن لها ولهم المساواة في التمتع بحقوق        ... األفراد
عدم تأدية تلك التدابير، كنتيجة لذلك، إلى إدامة قيام حقوق منفصلة تختلف باختالف الجماعات العرقيـة،                

  ٥٤)).٤(١المادة " (وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ األهداف التي اتخذت من أجلها
وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة      "صري  الدول األطراف لالتفاقية التمييز العن    " تشجب"

" ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع األعراق              
  :؛ وتحقيقا لذلك، فهي تتعهد خاصة بما يلي)١(٢المادة (

  . html/index/icc/law/org.un.www موقع األمم المتحدة انظر ٥٣                                                           
 من ١ العامة الخاصة بالمادة التوصياتاألطراف بموجب هذه األحكام، انظر بتقديم التقارير الملقاة على عاتق الدول فيما يخص االلتزامات  ٥٤

  .١٠٣ المرفق الخامس، الصفحة ، GAOR, A/54/18االتفاقية في وثيقة األمم المتحدة 



   أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها-  الفصل الثاني

 ٤٧ ينالعامين والمحامدليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 األشـخاص أو    عدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصـري ضـد              " 
جماعات األشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامـة،            

  ؛))أ)(١(٢المادة " (القومية والمحلية، طبقاً لهذا االلتزام
  "عدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصـري يصـدر عـن أي شـخص أو أيـة منظمـة                     " 

  ؛))ب)(١(٢المادة (
ة إلعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعـديل أو إلغـاء أو              تدابير فعال "اتخاذ   

" إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون قائما                
  ؛))ج)(١(٢المادة (
ميع الوسائل  بج"،  "حظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أي جماعة أو منظمة              

  ؛))د)(١(٢المادة " (المناسبة
أن تشجع، عند االقتضاء المنظمات والحركات االندماجية المتعددة األعراق والوسـائل األخـرى             " 

  "الكفيلة بإزالة الحواجز بين األعراق، وبأن تثبط كل ما مـن شـأنه تقويـة االنقسـام العنصـري                  
  ))ه) (١(٢المادة (
ألطراف لكل إنسان داخل في واليتها حمايته ورفع الحيف عنه على           تكفل الدول ا  "إضافة إلى ذلك،      

نحو فعال ضد أي عمل يكون انتهاكاً لما له من حقوق اإلنسان ويتنافى مع هذه االتفاقيـة، وكـذلك                   
حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية التماساً لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عـن أي                

  ؛)٦المادة " (مييزضرر لحقه كنتيجة لهذا الت
بأن تتخذ تدابير فورية وفعالـة، ال سـيما فـي           "أخيرا، وبصفة خاصة، فإن الدول األطرف تتعهد          

..." ميادين التعليم والتربية والثقافة واإلعالم بغية مكافحة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصـري              
 ).٧المادة (

  
  حماية ميدان عدم التمييز ٢-٥-٢

طراف ليس فقط بمنع التمييز العنصري ووضع حد له، بل وكذلك بضمان حق             تتعهد الدول األ  
كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني، في المساواة أمام القـانون، ال                   

  ):٥المادة (سيما في التمتع بالحقوق التالية 
 -هيئات األخرى التي تتولى إقامة العدل؛       الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع ال          

  ؛)أ(٥المادة (
  ؛)ب(٥ المادة –الحق في األمن على شخصه  
الحقوق السياسية، وال سيما االشتراك في االنتخابات، واإلسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة،     

  ؛)ج(٥ المادة -واالستخدام المتساوي للمرافق العامة 
الحق في حرية الحركة واإلقامة داخل حدود الدولة، الحق فـي           :  والسيما الحقوق المدنية األخرى،   

مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده، الحق في الجنسية، حق الـزواج واختيـار                   
 والعقيـدة   الزوج، حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع آخرين، حق اإلرث، الحق في حرية الفكـر              

والدين، الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية االجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية              
  ؛)د(٥ المادة –واالنتماء إليها 



  أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها- الفصل الثاني 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٤٨

الحق في العمل، وفـي حريـة       : الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية        
ة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجـر          اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادل      

متساوي عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية، حق تكوين النقابات واالنتماء إليهـا،               
الحق في السكن، حق التمتع بخدمات الصحة العامـة والرعايـة الطبيـة والضـمان االجتمـاعي                 

دريب، حق المشاركة على قدم المساواة في النشـاطات         والخدمات االجتماعية، الحق في التعليم والت     
  ؛ )ه) (٥المادة (الثقافية 

الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص النتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقـل والفنـادق                  
  ).و(٥ المادة –والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة 

عشرين، فإن تعداد الحقوق السياسية والمدنيـة       وكما أشارت اللجنة نفسها في التوصية العامة ال       
 ليس حصريا، وأن الحق في أال يتعرض الفرد للتمييز العنصري فـي             ٥واالجتماعية والثقافية في المادة     

وبعبارة أخـرى،   . التمتع بالحقوق يمكن التذرع به كذلك في ممارسة حقوق لم تذكر صراحة في االتفاقية             
 ٥ لحقوق اإلنسان تكون مجردة من التمييز العنصري، فإن المـادة            وفضال عن المطالبة بضمان ممارسة    

، ال سـيما    "، ولكنها تفترض وجود هذه الحقوق واالعتراف بهـا        )حقوق اإلنسان (ال تخلق في حد ذاتها      "
الحقوق المنبثقة عن ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدين الخاصـين بحقـوق               

يعني كذلك أنه كلما وضعت الدول األطراف قيودا على ممارسة الحقوق التي تم تعـدادها               وهذا  . اإلنسان
عليها أن تضمن أال يتعارض القيد مع مقصد المادة وال مع مفعولها، باعتبارها جـزءا         "، فإن   ٥في المادة   

هـا بموجـب     وهذا يعني تبعا لذلك أن القيود المسـموح ب         ٥٥."ال يتجزأ من معايير حقوق اإلنسان الدولية      
 من اتفاقية القضاء علـى كافـة        ٥معاهدات حقوق اإلنسان قد تم تضمينها بصفة غير مباشرة في المادة            

 من  ١وفي مقابل ذلك، فإن مفهوم التمييز العنصري، كما تم تعريفه في المادة             . أشكال التمييز العنصري  
  .االتفاقية متأصل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان في حد ذاته

بالحيـاة  " من االتفاقية له عالقة      ١ى الرغم من أن حظر التمييز العنصري بحسب المادة          وعل
طالما أن المؤسسات الخاصة تؤثر علـى       "، فقد وضحت لجنة القضاء على التمييز العنصري أنه          "العامة

ممارسة الحقوق أو توفر الفرص، فإنه على الدولة الطرف أن تضمن كون النتيجة ليس فرضها وال مـن         
  ٥٦."أثرها خلق أو إدامة التمييز العنصري

  
  آلية التنفيذ ٣-٥-٢

أنشأت االتفاقية الدولية لجنة القضاء على التمييز العنصري، وتتألف اللجنة من ثمانية عشـر              
وكما هو الشـأن    . وتتولى مهمة رصد تنفيذ أحكام االتفاقية     ) ٨المادة  (عضوا يعملون بصفتهم الشخصية     

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التمييـز             بالنسبة للعهد الدولي    
العنصري لها آلية تنفيذ تتكون من ثالثة مسارات قوامها التقارير الدورية والرسائل المتبادلة بين الـدول                

األمـر،  وإضافة إلى ذلك، وكلما لزم      . الشكاوي الفردية، ويرد أدناه وصف موجز لكل من هذه الجوانب         
وفيما يلي وصف عام    . تعتمد اللجنة التوصيات العامة المتعلقة بمواد أو شؤون محددة ذات أهمية خاصة           

  :آلليات الرصد
تتعهد الدول األطراف بتقديم تقرير أولي في غضون سنة بعد بدء نفاذ االتفاقيـة              : آلية رفع التقرير   

يتنـاول  . لما طلبت إليها اللجنـة ذلـك      بالنسبة للدول األطراف ، وتقريرا مرة كل سنتين وكذلك ك         
التقرير التدابير التشريعية أو القضائية أو اإلدارية أو التدابير األخرى التي اتخذتها الدولة الطـرف               

وقد تبنت لجنـة القضـاء علـى التمييـز          )). ١(٩المادة  (والتي تمثل إعماال ألحكام هذه االتفافية       
  .٢ و١فقرتان ، ال١٨٩-١٨٨، الصفحتان مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٥٥                                                           

  .٥ المرجع، الفقرة نفس ٥٦



   أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها-  الفصل الثاني

 ٤٩ ينالعامين والمحامدليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 توجيهية خاصة حول شـكل ومحتويـات التقـارير          العنصري، شأنها شأن اللجان األخرى، مبادئ     
  .المقدمة من قبل الدول األطراف

 إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفاً أخرى ال تضع أحكام هـذه االتفاقيـة                :الشكاوى بين الدول   
وعلى العكس مـن العهـد      )). ١(١١المادة  " (كان لها أن تلفت نظر اللجنة إلى ذلك       "موضع التنفيذ،   

الحقوق المدنية والسياسية، فإنه ليس ثمة حاجة إلعالن خاص لإلقرار باختصاص           الدولي الخاص ب  
اللجنة في استالم البالغات بين الدول؛ إال أن اللجنة تتصدى للمسألة فقط عندما ال يكون الطرفان قد                 

وفي حال تم إحالة المسألة إلى اللجنة، فإن االتفاقية تقوم بتعيـين لجنـة              . توصال إلى حل يرضيهما   
وفيق مخصصة وتتاح للدولتين المعنيتين اإلفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلى حـل ودي               ت

عندما تنتهي اللجنة مـن النظـر فـي         )). أ)(١(١٢المادة  (للمسألة على أساس احترام هذه االتفاقية       
بشأن جميع  يتضمن النتائج التي توصلت إليها      "المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلى رئيس اللجنة،         

المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي قد تراها مالئمة لحل النزاع              
وللدولتين الطرفين الحق في قبول أو عدم قبول التوصيات الصادرة عن           )). ١(١٣المادة  " (حالً ودياً 

  )).٢(١٣المادة (لجنة التوفيق 
طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصـاص اللجنـة             كما أن لكل دولة      :الشكاوي الفردية  

استالم ودراسة البالغات المقدمة من األفراد أو من مجموعات األفراد التابعين لواليتها والـذين              "في
المـادة  " (يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي حق من الحقوق المقررة في هذه االتفاقيـة               

أغسـطس  / آب ١٧، وبداية من    ١٩٨٢ديسمبر  / كانون األول  ٣ في   ١٤وقد بدأ نفاذ المادة     )). ١(١٤
  ٥٧. دولة هذا اإلعالن٣٤، أصدرت ٢٠٠١

 

تحظر االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري جميع أشكال 
 . الحياة العامةالتمييز العنصري بصدد التمتع بحقوق اإلنسان في كل مجاالت

ف كذلك أن تضمن، في حال أثرت المؤسسات الخاصة بيد أن على الدول األطرا
على ممارسة الحقوق أو توافر الفرص، أال تكون النتيجة من أهدافها أو من آثارها 

 .خلق التمييز العنصري أو إدامته

) ٢(إجراء رفع التقارير؛ ) ١(يتم تنفيذ االتفاقية على المستوى الدولي عن طريق 
  . الفرديةالشكاوي) ٣(الشكاوى بين الدول؛ و

 

  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة              ٦-٢
  )١٩٨٤(القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

على الرغم من أن أهم معاهدات حقوق اإلنسان تحظر التعذيب، إال أنه مع ذلك يبقى ممارسة                
ء عليه، تقررت صياغة اتفاقية مناهضـة       وبنا. شائعة تتطلب تنظيما أكثر تفصيال وآلية تنفيذ أكثر فعالية        

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، وقد تـم اعتمـاد هـذه                  
 ٢٦، وبدأ نفاذها فـي      ١٩٨٤ديسمبر  / كانون األول  ١٠االتفاقية من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة في         

.  دولة طرفـا ١٢٨، بلغ عدد األطراف في االتفاقية       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٨وحتى  . ١٩٨٧يونيه  /حزيران
  .وقد أنشأت االتفاقية هيئة خبراء، وهي لجنة مناهضة التعذيب، لرصد تنفيذ التزامات الدول األطراف

  .٢، الفقرة ١٠الصفحة  GAOR, A/56/18  األمم المتحدةوثيقة ٥٧                                                           
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   تعهدات الدول األطراف ١-٦-٢

ـ           " بالتعذيب  "يقصد  " في هذه االتفاقية،     ان أم  أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسـديا ك
عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومـات أو                  
على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفـه أو                    

سـباب يقـوم    إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا األلم أو العذاب ألي سبب من األ                 
على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شـخص               

ال يتضمن األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية          "إال أن ذلك    ".  آخر يتصرف بصفته الرسمية   
  ).١المادة " (أو المالزم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

تتخذ إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أيـة           "لك، تلزم االتفاقية كل دولة بأن       كذ
). الخط الغليظ مضاف  " ( أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي        لمنعإجراءات أخرى   

نت هذه الظروف   ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكا          "أنهكما تحدد االتفاقية أيضا     
حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حاالت الطوارئ العامـة                  

وهذا ال يعدو أن يكون إعادة صياغة للقوانين الدوليـة لحقـوق            )). ٢(٢المادة   ("األخرى كمبرر للتعذيب  
          عل غير قابل للتقييد في المعاهدات      اإلنسان الموجودة أصال، علما بأن الحق في عدم التعرض للتعذيب ج

  .الدولية الرئيسة ذات الصلة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وتوضح اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية             

المـادة  " ( فين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة      التذرع باألوامر الصادرة عن موظ     يجوز ال"أو المهينة أنه    
  .وبعبارة أخرى، فإن مبدأ المسؤولية الفردية عن أعمال التعذيب قد تم إقراره بوضوح)). ٣(٢

  
  المجال القانوني لالتفاقية ٢-٦-٢

توضح األحكام التالية من االتفاقية تفصيال، مسؤوليات الدول األطراف في منع ومعاقبة أعمال             
  :نتصاف منها، إال أنه سيتم االكتفاء بملخص االلتزامات القانونية هنا، وبصورة عامةالتعذيب واال

أو أن تسلمه إلـى دولـة       ") أن ترده   ("ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده             " 
" أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب              

  ؛)١(٣مادة  ال-
وأن ينطبق  " تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي            " 

". يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب    "األمر ذاته على أية محاولة لممارسة التعذيب وأي عمل آخر           
 تأخذ في االعتبـار     هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة     ...تجعل  " عالوة على ذلك، فإنها     

  ؛)٢(و) ١(٤ المادة -" طبيعتها الخطيرة
تتخذ الدول األطراف ما يلزم من التدابير إلقامة واليتها القضائية علـى الجـرائم السـابقة وتقـدم        

السلطات المختصة بقصد تقديمه    " من االتفاقية إلى     ٤الشخص المدعى ارتكابه أعماال مخالفة للمادة       
كما أنه على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول األطراف األخرى أكبر              " ،)٧-٥المواد  (للمحاكمة  

  ؛ ٩ المادة –بشأن هذه الجرائم " قدر من المساعدة فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية المتخذة
 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين ٤تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة " 

بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها       "التي تتعهد كذلك    " ئمة بين الدول األطراف   تكون قا 
  ؛٨ المادة -" في كل معاهدة تسليم تبرم بينها
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إدراج التعليم واإلعالم فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامـل           " كما تضمن الدول األطراف      
فاذ القوانين، سواء أكانوا مـن المـدنيين أو العسـكريين،           في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإن     

والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم عالقة باحتجـاز أي                
فرد معرض ألي شكل من أشكال التوقيف أو االعتقال أو السجن أو باسـتجواب هـذا الفـرد أو                   

  ؛)١(١٠المادة -" معاملته
تبقى كل دولة قيد االستعراض المنتظم قواعـد االسـتجواب، وتعليماتـه            "عذيب،   الت منعوبغرض   

وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة األشخاص الـذين يتعرضـون ألي             
  ؛ ١١ المادة –من أشكال الحرمان من الحرية " شكل

ونزيه كلمـا وجـدت أسـبابا       تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع           " 
  ؛١٢ المادة -" معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكب

تضمن كل دولة طرف ألي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب الحق في أن يرفع شكوى إلـى                  "كما   
  ؛١٣ادة  الم-" سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة

تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعـذيب               " كما   
وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه                

  ؛١٤ المادة –" ممكن
ء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في      تضمن كل دولة طرف عدم االستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدال           " 

" أية إجراءات، إال إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال               
  ؛ وأخيرا،١٥ المادة –
تمنع، في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من            "تلتزم كل دولة طرف بأن       

اسية أو الالإنسانية أو المهينة التي ال تصل إلى حد التعذيب كما حددته             أعمال المعاملة أو العقوبة الق    
  .١٦ المادة –من االتفاقية " ١المادة 

وكما هو واضح من هذا الوصف العام لاللتزامات القانونية التي ترتبها االتفاقية، فإن مسألة              
تجابة الدولة الفعلية بالتصدي لهـا      التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة واس         

أمر لـه عالقة وثيقة بالقضاة والمدعين العامين والمحامين، الذين يجب عليهم في كـل األوقـات أن                 
  .يكونوا على أهبة البحث عن كل ما يدل على اقتراف مثل هذه األعمال غير القانونية

  
  آلية التنفيذ ٣-٦-٢

نشأة بموجب معاهدات التي تم تناولها في هذا الفصل،         كما هو الشأن بالنسبة لسائر اللجان الم      
فإن لجنة مناهضة التعذيب وهي هيئة الخبراء المستقلين المكونة من عشرة أعضاء بهدف رصـد تنفيـذ                 

 تضطلع بمسؤولية النظر في التقارير الدورية التي تقدمها الدول األطراف، وبمقدورها كـذلك،              ،االتفاقية
 قد أصدرت إعالنات في هذا الصدد، استالم البالغات من الدول األعضـاء             عندما تكون الدول األطراف   

وكما سيتم توضيحه أدناه، وبينما تمنح االتفاقية اللجنة صالحية زيارة بلد يتم            . ومن األفراد والنظر فيها     
 بذل جهـود لصـياغة      ١٩٩١فيه ممارسة التعذيب شرط موافقة الدولة الطرف المعنية، فقد تم منذ سنة             

وعلى . توكول اختياري لالتفاقية من شأنه أن يضع نظاما وقائيا للزيارات المنتظمة ألماكن االحتجاز            برو
الرغم من أن المشاركين في المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان قد دعوا باإلجماع إلـى االعتمـاد المبكـر                  
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 وعمومـاً،   ٥٩.حتوياته فإنه لم يتم إلى حد اآلن التوصل إلى اتفاق بخصوص م           ٥٨،للبروتوكول االختياري 
  :يمكن وصف إجراءات الرصد كما يلي

 إن الدول األطراف ملزمة بتقديم تقارير عن التـدابير التـي تتخـذها تنفيـذا       :إجراء رفع التقارير   
لتعهداتها بمقتضى االتفاقية وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية وبعدها مرة كل                

وبغرض تسـهيل عمليـة صـياغة       )). ١ (١٩المادة  (نها اللجنة ذلك    أربع سنوات أو كلما طلبت م     
التقارير، فقد تبنت اللجنة مبادئ توجيهية عامة بشأن شكل ومحتوى كـل مـن التقريـر األولـي                  

  ٦٠؛والتقاريرالدورية
 هذه المادة خاصة باتفاقية مناهضة التعذيب وهي تنص على أنه           :٢٠أنشطة اللجنة بموجب المادة      
لجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دالئل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيبا                إذا تلقت ال  "

فإنها تدعو الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في        " يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف       
  المـادة " (دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم مالحظات بصدد تلـك المعلومـات             

غير إنه يمكن للدول األطراف وقت التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقية أو االنضـمام               )). ١(٢٠
، بلغ  ٢٠٠١مايو  / أيار ١٨وحتى  )). ١)٢٨المادة  (  تعترف باختصاص اللجنة     الإليها أن تعلن أنها     

للجنة  تكون الوثائق واإلجراءات ذات الصلة با      ٦١. دول ٩عدد الدول التي أصدرت مثل هذا اإلعالن        
يجوز للجنة أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف إدراج بيان مـوجز              "سرية، على أنه    

  ٦٢.))٥(٢٠المادة " (بنتائج اإلجراءات في تقريرها السنوي
 دولة بإعالن أنها تعترف باختصـاص       ٤٣، قامت   ٢٠٠١مايو  / أيار ١٨ لغاية   :البالغات بين الدول   

بالغات مفادها أن دولة طرفا أخرى ال تفـي بالتزاماتهـا بموجـب         اللجنة في أن تستلم وتنظر في       
 وال يجوز للجنة أن تنظر في البالغات إال فـي حالـة عـدم توصـل                 ٦٣.))١(٢١المادة  (االتفاقية  

تتيح اللجنة مسـاعيها الحميـدة للـدول        "ويكون اإلجراء سريا و   . الدولتين الطرفين إلى حل مرض    
ى حل ودي للمسألة على أساس احترام االلتزامات المنصـوص          األطراف المعنية بهدف التوصل إل    

، وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشـئ، عنـد االقتضـاء، لجنـة               "عليها في هذه االتفاقية   
بيان موجز  "وفي حال لم يتم التوصل إلى حل ودي، تقصر اللجنة تقريرها على             . مخصصة للتوفيق 

  )).١(٢١المادة ( الخاصة بالحالة "بالوقائع
 وأخيرا، يجوز للجنة أن تستلم بالغات من أفراد يدعون أنهم ضـحايا النتهـاك               :الشكاوي الفردية  

دولة طرف أحكام االتفاقية في حال كانت الدولة الطرف قد اعترفت صراحة باختصاص اللجنة في               
ـ     ٤٠، قامت   ٢٠٠١مايو  / أيار ١٨، ولغاية   ))١(٢٢المادة  (أن تفعل ذلك     الن  دولة طرفا بإصدار إع

 على أن اللجنة سوف تعتبر أي بالغ غير مقبول إن كان غفال من التوقيع أو إذا                 ٦٤.في هذه االتجاه  
رأت أنه يشكل إساءة الستعمال حق تقديم مثل هذه البالغات أو أنه ال يتفق مـع أحكـام االتفاقيـة                    

 أن الفرد قد    وقبل النظر في أي بالغ، على اللجنة أن تتحقق ضمن جملة أمور من            )). ٢(٢٢المادة(
  .٦١الفقرة ، ٢٢، الصفحة إعالن وبرنامج عمل فيينا A/CONF.157/23K  األمم المتحدةوثيقة ٥٨                                                           

مشروع البروتوكول  بشأن ٢٠٠٠أبريل / نيسان٢٠في  حقوق اإلنسان لجنة تم اعتماده من قبل الذي E/CN.4/RES/2000/35 القرار انظر ٥٩
ويسعى فريق عامل مفتوح العضوية .  أو المهينة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيةالمعاملة وغيره من ضروب التعذيب التفاقية مناهضة االختياري

  .لصياغة هذا البروتوكول
 من المعلومات للمزيدو. )الدورية التقارير بخصوص( CAT/C/4/Rev.1، ووليةالتقارير األ بخصوص CAT/C/4/Rev.2 األمم المتحدة  وثائق ٦٠

 The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or“بموجب االتفاقية، انظر جوزيف فويام، تقديم التقارير األولية عن إجراء 
Degrading Treatment or Punishment”, في Manual on Human Rights Reporting  ٣٣٢-٣٠٩الصفحات.  

  .٩٧المرفق الثاني، الصفحة  ،A/56/44 الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، األمم المتحدةوثيقة ٦١
  .٢٣١، الفقرة ٢٤الصفحة  .A/54/44 الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  األمم المتحدةوثيقة ٦٢
  .٨١- ٨٠المرفق الثالث، الصفحتان  ،A/56/44 عامةالوثائق الرسمية للجمعية ال،  األمم المتحدةوثيقة ٦٣
  . المرجع، نفس الصفحةنفس ٦٤
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استنفذ جميع وسائل االنتصاف الوطنية المتاحة، إال في حالة إطالة مدة تطبيق وسـائل االنتصـاف                
بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص المزعوم وقوعه ضحية النتهاك هذه               

المتعلقـة  وفي حين تكـون الوثـائق واإلجـراءات         )). ب)(٥(٢٢المادة  (االتفاقية على نحو فعال     
بالبالغات الصادرة عن الفرد سرية، يتم تبليغ وجهات نظر اللجنة إلى الطرفين وجعلها في متناول               

وينطبق نفس األمر بصفة عامة على القرارات التي تتخذها اللجنة والتي تعلـن فيهـا أن                 . العموم
نوي الذي تقدمـه     وترد الكثير من قرارات اللجنة مضمنة في تقريرها الس         ٦٥.البالغات غير مقبولة  
  .إلى الجمعية العامة

تؤكد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإنسانية أو المهينة القاعدة المترسخة في القانون الدولي القائلة بأن ليس هناك 
ظرف من الظروف حتى الحرب وحاالت الطوارئ العامة، يسمح باللجوء إلى 

  .ذيب أو أي شكل آخر من أشكال إساءة المعاملةالتع
  .ة كتبرير للتعذيببت أرفع روال يمكن التذرع بأمر من مسؤول

) ٢(إجراء رفع التقارير؛ ) ١(يتم تنفيذ االتفاقية على المستوى الدولي من خالل 
 .الشكاوي الفردية) ٣(بالغات بين الدول؛ و

  

ز العنصـري ضـد المـرأة،       اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميي       ٧-٢
  ١٩٩٩ لعام وبروتوكولها، ١٩٧٩

اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد             
 ٨ولغايـة   . ١٩٨١سـبتمبر   / أيلـول  ٣ وبدأ نفاذهـا فـي       ١٩٧٩ديسمبر  / كانون األول  ١٨المرأة في   

 دولة طرفا وأنشأت االتفاقية هيئة مستقلة مـن         ١٦٨تفاقية  ، بلغ عدد األطراف في اال     ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
 تشـرين   ٦وفي  . الخبراء هي لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة بهدف رصد تنفيذ االتفاقية            

، اعتمدت الجمعية العامة بدون تصويت البروتوكول االختياري لالتفاقية ، ومنحـت            ١٩٩٩أكتوبر  /األول
 بينها استالم البالغات والنظر في البالغات الصادرة عن النساء والمجموعات           بذلك للجنة صالحيات من   

النساء الالتي يعتبرن أنفسهن ضحايا التمييز القائم على الجنس يدخل في نطاق الوالية القضـائية لتلـك                 
، ٢٠٠٠ديسـمبر   / كانون األول  ٢٢البلدان التي وقّعت عليه أو انضمت إليه وقد بدأ نفاذ البروتوكول في             

  . دولة٣٠، بلغ عدد الدول األطراف فيه ٢٠٠٢أبريل / نيسان٨ولغاية 
  

  تعهدات الدول األطراف ١-٧-٢
أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم       " "التمييز ضد المرأة    " ألغراض هذه االتفاقية يعني مصطلح      

ق اإلنسـان   على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط االعتراف للمـرأة بحقـو               
أو في أي ميـدان     والحريات األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية          

أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى                آخر،  
وهكذا، فإن تحـريم التمييـز ضـد        ). ضاف، الخط الغليظ م   ١الفقرة  " (أساس المساواة بينها وبين الرجل    

المرأة ال يقتصر على فئات حقوق اإلنسان التقليدية وإنما يتجاوزها ليصل إلى ميادين أخـرى يمكـن أن                  
عالوة على ذلك، فإن التمييز ال يقتصر على الحقل العام، بل يتجاوزه ليشمل مجاالت              . يحدث فيها التمييز  

  . الحياة الخاصة

  .٢٣٦، الفقرة ٢٥ الصفحة ،A/54/44 الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  األمم المتحدةوثيقة ٦٥                                                           
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اتخاذ الدول األطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل        "المالحظة أن   إال أن من الجدير ب    
يجـب  "، ولكنـه    "بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ال يعتبر تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه االتفاقية             

  ).٤المادة " (وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة
نتتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسـة تسـتهدف          " األطراف على أن     تتفق الدول 

  :خاصة بما يلي" القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد
  إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في قوانينها الوطنية وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ؛  
غير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييـز             التدابير المناسبة، تشريعية و   " 

  ؛"ضد المرأة
  فرض حماية قانونية فعالة لحقوق المرأة، عن طريق المحاكم والمؤسسات العامة األخرى؛ 
  "االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة؛" 
تمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمـة أو           اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على ال      " 

  ؛"مؤسسة
  ".إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة" 
وتوفر المواد التالي ذكرها تفاصيل إضافية عن تعهدات الدول األطرف في القضاء علـى التمييـز                 

  :ضد المرأة ، بما في ذلك، االلتزامات التالية
القائمة على االعتقاد بكـون أي مـن        ...نماط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة       تغيير األ " 

  ؛))أ(٥المادة " (الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة
كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، واالعتراف بكون تنشئة             " 

طفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفـال هـي                األ
  ؛))ب (٥المادة " (االعتبار األساسي في جميع الحاالت

اتخاذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال االتجار بالمرأة واستغالل بغـاء               
) ٦٦٨-٧المادتـان   (مييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة        ، القضاء على الت   )٦المادة  (المرأة  

والحيـاة  ) ١٢المـادة   (، والرعاية الصـحية     )١١المادة  (، والعمل   )١٠المادة  (وفي ميدان التربية    
  )).٢(١٤المادة (االجتماعية، وكذلك القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية 

  
  دد لالتفاقية النطاق القانوني المح ٢-٧-٢

على حين صيغت مواد االتفاقية باعتبارها التزامات قانونية عامـة تتخـذ بموجبهـا الـدول                
للقضاء على التمييز ضد المرأة، تفصل البعض من هذه االلتزامات الحقـوق            " التدابير المناسبة "األطراف  

  :على سبيل المثالوهكذا، و. المحددة التي يجب ضمانها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة
فيما يخص التربية، للنساء الحق، ضمن جملة الحقوق، في ظروف متسـاوية للتوجيـه الـوظيفي                 

  ؛ ١٠ المادة –والمهني، والتساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية األخرى 

  .٢٠٦  الصفحة،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةالواردة في ) ٨تنفيذ المادة  (٨ العامة التوصية ٦٦                                                           
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والحق في  الحق في العمل، والحق في نفس فرص العمالة، والحق في حرية اختيار المهنة والعمل،                
  ؛١١المادة _  والضمان االجتماعي والحق في الوقاية الصحية ٦٧،المساواة في األجر

الحق في االستحقاقات العائلية، الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلـك مـن                
أشكال االئتمان المالي، والحق في االشتراك في المرافق الترفيهية والرياضة وفي جميـع جوانـب               

  ؛١٣ المادة –حياة الثقافية ال
حق المرأة الريفية في المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمائي، وفي الوصول إلى تسـهيالت                

العناية الصحية المالئمة، وفي االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضـمان االجتمـاعي، وفـي               
اعدة الذاتية، وفي المشاركة    الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، وفي تنظيم جماعات المس         

في جميع األنشطة المجتمعية، وفي الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية، وفـي التمتـع              
  .١٤ المادة –بظروف معيشية مالئمة 

للمـرأة  "وأخيرا، فإن المعاهدة تفرض بصفة محددة على الدول األطراف واجب االعتـراف             
ك منح المرأة أهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل في الشؤون المدنية وكذل" بالمساواة مع الرجل أمام القانون

وتلزم الدول األطراف بضمان المساواة بين الرجل والمرأة في مجموعة من الحقوق            )) ٢(و) ١(١٥المادة(
  ).١٦المادة (ذات العالقة بالزواج والعائلة 

الت األساسية للحياة النشطة    تغطي اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة كل المجا         
في المجتمع ويمكن أن تستخدم كأداة يستعين بها القضاة والمدعون العامون والمحـامون فـي بحـث                 

  .مسائل المساواة بين الرجل والمرأة بموجب التشريع الوطني
  

  آليات التنفيذ ٣-٧-٢
  : يلييمكن وصف آليات الرصد التي تم إنشاؤها بمقتضى االتفاقية وصفا موجزا كما

 لالتفاقية في حد ذاتها آلية تنفيذ أقل تطورا من تلك التي تم إنشاؤها في إطـار                 :إجراء رفع التقارير   
 تتولى الدول األطـراف بموجبـه       إجراء تبليغ المعاهدات التي تم تناولها أعاله إذ أنها تقتصر على          

والمصـاعب التـي    إرسال تقرير إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة توضح فيه العوامـل              
تعترضها في الوفاء بالتزاماتها بموجب االتفاقية في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ وبعد ذلك كل                

وقد اعتمدت اللجنة مبـادئ توجيهيـة لتقـديم        ). ١٨المادة  (أربع سنوات أو كلما طلبت اللجنة ذلك        
لمعاهـدة، وحتـى    التقارير الدورية بهدف مساعدة الدول األطـراف علـى الوفـاء بالتزامـات ا             

ويمكن  ٦٨ من االتفاقية؛  ٢١ توصية عامة بمقتضى المادة      ٢٤، اعتمدت اللجنة    ١٩٩٩يونيه  /حزيران
 وقد أصبح عمل لجنة     ٦٩."مواضيع شاملة "للتوصيات أن تهتم بشروط خاصة باالتفاقية أو بما يسمى          

ماعها بأسـبوعين كـل     القضاء على التمييز ضد المرأة أكثر صعوبة بسبب تقييد االتفاقية لزمن اجت           
، بينما لم تحدد المعاهدات األخرى زمن االجتماعات التي تعقدها          )٢٠المادة  (سنة على أقصى تقدير     

بمـا   "٢٠، اقترحت اللجنة أن تنقح الدول األطراف المـادة          ٢٢وفي توصيتها العامة رقم     . هيئاتها
  ٧٠."التفاقيةيسمح لها بأن تجتمع سنويا للفترة الالزمة ألداء وظائفها بموجب ا

  .٢١٠الصفحة، نفس المرجع، ) عن العمل المتساويمتساوأجر . (١٣  رقم العامةالتوصية ٦٧                                                           
 Zagorka Ilic, The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination“  من المعلومات عن إجراء التبليغ، انظرللمزيد ٦٨

against Women”, في Manual on Human Rights Reporting  األمم المتحدة وثيقةنظر ابالنسبة للمبادئ التوجيهية، . ٣٠٨- ٢٦٥الصفحات 
CEDAW/C/7Rev3 ,Guidelines for Preparation of Reports by States Parties.  

:  األمم المتحدةموقع على قائمة التوصيات العامة المعتمدة من قبل اللجنة، انظر للحصول ٦٩
htm.recommendations/cedaw/daw/womenwatch.rgo.un.www://http.  
  .٢٣٣-٢٣٢، الصفحتان مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )٢٠المنقحة للمادة  (٢٢  رقم التوصية العامةانظر ٧٠
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 منذ بدء نفاذ الملحق االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد              :الشكاوي الفردية  
، أصبحت اللجنة ذات اختصاص للنظر في االلتماسـات         ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون األول  ٢٢المرأة في   

 تقـديم   يجـوز . الصادرة عن نساء فرادى أو جماعات كن قد استنفذن سبل االنتصـاف الوطنيـة             
االلتماسات من قِبل األفراد أو مجموعات األفراد، أو نيابةً عنهم، بمـوافقتهم، إال إذا أمكـن تبـين                  

كما يخول الملحق اإلضـافي للجنـة القيـام         ). ٢المادة  (السبب الذي حال دون تلقي هذه الموافقة        
  ).٨المادة (بتحقيقات سرية في االنتهاكات الخطيرة والمنهجية لالتفاقية 

توفر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إطارا قانونيا حفّز العمـل علـى                و
  .تحقيق عدالة متزايدة بين المرأة والرجل في العديد من أرجاء العالم

توفر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إطارا قانونيا شامال للقضاء 
ل التمتع بما لها من حقوق اإلنسان والحريات على التمييز ضد المرأة في مجا

  .األساسية في الحياة العامة والمجاالت الخاصة
) ٢(إجراء رفع التقارير و) ١(وعلى المستوى الدولي، يتم تنفيذ االتفاقية من خالل 

 .نظام الشكاوي الفردية

  
 

صكوك أخرى اعتمدت من قبل الجمعية العامة لألمم .٣
 المتحدة

 الجزء الضوء على بعض القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامـة وثيقـة الصـلة               يسلط هذا 
. بحقوق اإلنسان، وسوف يتم تناول الكثير منها تحديدا وببعض التفصيل في فصول أخرى من هذا الدليل               

وكما تم توضيحه في الفصل األول، ال تمثل القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العامة فـي حـد ذاتهـا                  
زامات ملزمة قانونا ، إال أنها وبحسب الظروف التي تم اعتمادها فيها، توفر دليال مـن األدلـة ذات                   الت

 وكحد أدني، تنطوي القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة على قـوة            ٧١الصلة بالقانون الدولي العرفي   
 وعليه، فهي   ٧٢.ة الدولية أخالقية وسياسية ويمكن اعتبارها مبادئ تم قبولها بصفة عامة من قبل المجموع           

توفر كذلك توجيها هاما للمهن القانونية الوطنية حيث ال يكون القانون المحلي مثالً أو الدولي واضحا بما                 
  .فيه الكفاية في مسألة معينة

وتعتبر القرارات التالية من أكثر القرارات أهمية بالنسبة للقضاة والمدعين العامين والمحامين            
إال أنه من المستحسن توخي الحيطة عند التماس التوجيه، خاصة عنـد            . اتهم المهنية في ممارسة مسؤولي  

بعض القرارات األقدم، بالنظر إلى أنه ربما أصبحت الدول ملزمة بمعايير قانونيـة أكثـر               الرجوع إلى   
ه وكما سيتضح، فإن الكثير من هذ     . صرامة، سواء بموجب قانونها المحلي أو بموجب االتفاقيات الدولية        

القرارات تتناول معاملة األشخاص المجردين من حريتهم، بما في ذلك األحداث، وترمي إلى استئصـال               
  .ّاّفة التعذيب وضروب أخرى من المعاملة الالإنسانية

  .٢-٤-٢، الفصل األول، القسم أعاله انظر كذلك ٧١                                                           
 United Nations،مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان المتحدة، األمم، Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff انظر ٧٢

Staff College Project ٥، الصفحة.  
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إعالن بشأن بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القـائمين            ١-٣
  ١٩٨١على أساس الدين أو المعتقد، 

لقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو           ينادي اإلعالن بشأن ا   
ويشمل ذلك حرية اإليمان بدين أو بأي معتقد يختـاره          " بالحق في حرية التفكير والوجدان والدين     "المعتقد  

كما ينص على أنـه     ). ١المادة  (الشخص وحريته في إظهار دينه أو معتقده، سواء بمفرده أو مع جماعة             
وز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على أسـاس                  ال يج "

تدابير فعالة لمنع واستئصال    "وبموجب اإلعالن، تتخذ الدول     ). ١(٢المادة  " (الدين أو غيره من المعتقدات    
ها حين يكـون    تبذل كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائ        " و" إي تمييز على أساس الدين أو المعتقد      

  ).٤المادة " (ذلك ضروريا لمنع ذلك التمييز
  

  ١٩٩٠المبادئ األساسية لمعاملة السجناء،   ٢-٣
يعامل كل السجناء بمـا يلـزم مـن         "، بأن   ١٩٩٠تقضي المبادئ األساسية لمعاملة السجناء،      

المادتان ( عديدة   على أسس " ال يجوز التمييز بين السجناء    "، و "االحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر    
باستثناء القيود التي من الواضح أن السجن يقتضيها، يحتفظ كـل السـجناء بحقـوق اإلنسـان                 "و) ٢-١

، فإنهم  "والحريات األساسية المبينة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وحيث تكون الدولة المعنية طرفا            
ويحق لكل السجناء أن يشاركوا في      ). ٥مبدأ  ال(يحتفظون بالحقوق المبينة في عهود أخرى لألمم المتحدة         

كما ). ٨-٦المبادئ  " (عمل مفيد مأجور  "األنشطة الثقافية وفي التربية وأن تهيأ الظروف التي تمكنهم من           
  ).٧المبدأ (تنص المبادئ األساسية على بذل جهود إللغاء عقوبة الحبس االنفرادي وتشجيع تلك الجهود 

  
ة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضـون       مجموعة المبادئ المتعلق    ٣-٣

  ١٩٨٨ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، 
تعتبر مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 

 مبدأ ال يمكن االحتجاج بها لتقييد حقـوق األشـخاص           ٢٩، بيانا شامال من     ١٩٨٨االحتجاز أو السجن،    
من حرياتهم المعترف بها في مصادر القانون الدولي والمحلي على أساس أنها لم تـرد فـي                 المجردين  

وتؤكد مجموعة المبادئ بصفة خاصة على مسائل الرصد        ). ، الشرط العام  ٣المبدأ  (مجموعة المبادئ هذه    
كما توضح  . الفعال لجميع أشكال االحتجاز بما في ذلك المراجعة القانونية أو غيرها لالحتجاز المتواصل            

التفاصيل الخاصة باألسرة أو باألشخاص اآلخرين بشأن ظروف التوقيف واإلعالم بـالتوقيف أو النقـل               
لمكان احتجاز مختلف، وحق الشخص المجرد من حريته في االتصال بأسـرته ومستشـاره القـانوني،                

ال للقوانين والقواعد   وحقوقه في االستجوابات والزيارات المحايدة ألماكن االحتجاز بغرض مراقبة االمتث         
ومنها على سبيل المثال، مسألة االنتصاف قصد االعتراض على قانونية التجريد من الحرية والمعاملـة               

  .التي يخضع لها الشخص المجرد من حريته
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قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين مـن حـريتهم،             ٤-٣
١٩٩٠  

، علـى أنـه     ١٩٩٠حداث المجردين من حـريتهم،      تؤكد قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األ      
وتوفر هذه القواعد إرشـادا شـامال       ) ١القاعدة  " (إال كمالذ أخير  "إلى سجن األحداث    " ينبغي عدم اللجوء  "

. بخصوص حقوق األحداث ضمن النظام العدلي، مثال بخصوص التوقيف أو الحجز في انتظار المحاكمة             
حداث، بما فيها مسك السجالت والبيئة المادية واإليـواء والتعلـيم           كما تنظم هذه القواعد إدارة مرافق األ      

والتدريب المهني والعمل والترويح والدين والرعاية الطبية وحدود السيطرة الجسدية واسـتعمال القـوة              
  .واإلجراءات التأديبية وكذلك التفتيش والشكاوى

  
وال سيما  مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين،           ٥-٣

 في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره مـن          ،األطباء
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو المهينـة،            

١٩٨٢  
تمثل مبادئ آداب مهنة الطب ذات العالقة بدور الموظفين الصحيين، ال سيما األطبـاء، فـي                

ه من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية         حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغير     
، مجموعة مختصرة من ستة مبادئ تؤكد على واجب الموظفين الصـحيين المكلفـين              ١٩٨٢أو المهينة،   

بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين في أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية مثل التي تتاح               
قيام الموظفين الصـحيين وال سـيما األطبـاء         "وهكذا، فإن   ). ١المبدأ  (محتجزين  لغير المسجونين أو ال   

بطريقة إيجابية أو سلبية، بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة                 
مخالفة جسيمة آلداب مهنة الطب وجريمة بموجـب الصـكوك          "يشكل  " القاسية أو الالإنسانية أو المهينة      

 كما أن مما يخالف آداب مهنة الطب أن يقوم األطباء ضمن جملـة أمـور                ).٢المبدأ  (" ية المنطبقة الدول
باستخدام معارفهم ومهاراتهم في المساعدة في استجواب المسجونين والمحتجزين على نحو قـد يضـر               "

المشاركة فـي أي    "وفي  ) ٤المبدأ  " (بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهؤالء المسجونين أو المحتجزين         
أن ذلك ضروري لبعض األهداف المحـددة       " إجراء لتقييد حركة سجين إال إذا تقرر بمعايير طبية محضة         

  ).٥المبدأ (بوضوح 

  
  ١٩٧٩مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،   ٦-٣

ـ تتعلق مدونة القواعد المتعلقة بسلوك الموظفين المكلفين بإنفـاذ القـوانين       الموظفين الـذين  ب
يحتـرم  ). " مع التعليـق   ١المادة  (يمارسون صالحيات الشرطة، ال سيما صالحيات االعتقال واالحتجاز         

الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين أثناء قيامهم بواجباتهم الكرامة اإلنسانية ويحمونها، ويحافظون علـى             
ال يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ     "ديد، فإنه   وبالتح). ٢المادة  " (حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها    

، )٣المـادة   " (القوانين استعمال القوة إال في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود الالزمة ألداء واجبهم            
يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره مـن ضـروب المعاملـة أو               "كما أنه ال يجوز ألي منهم أن        

فضال عن ذلـك، ال يمكـن       ".  أو المهينة، أو يحرض عليه أن يتغاضى عنه        العقوبة القاسية أو الالإنسانية   
التذرع في مثل هذه األفعال بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب أو أية حالـة أخـرى مـن                    

يمتنـع  "وأخيرا، هناك التزام ضمن جملة من االلتزامـات يقضـي بـأن             ). ٥المادة  (حاالت الطوارئ   
عليهم مواجهة جميع   "وأن  " إنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة         الموظفون المكلفون ب  

  ).٧المادة " (هذه األفعال ومكافحتها بكل صرامة
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قواعد (قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية           ٧-٣
  ١٩٩٠، )طوكيو

، المسماة كـذلك  ١٩٩٠بير غير االحتجازية،  تحتوي قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدا      
على مجموعة من المبادئ األساسية لتعزيز استخدام التدابير غير االحتجازية، كما تحتوى            "بقواعد طوكيو   

تستهدف التشجيع على زيادة إشراك المجتمع      "و  " على ضمانات دنيا لألشخاص الخاضعين لبدائل السجن      
المبدآن " (إلثارة شعور بالمسؤولية إزاء المجتمع لدى الجناة      " وتسعى   "في تدبير شؤون العدالة االجتماعية    

تغطي القواعد كل المراحل بداية من الفترة التـي تسـبق المحاكمـة ومـرورا               ). ٢-١ و ١-١العامان  
بالمحاكمة والحكم ومراحل ما بعد الحكم، كما تهتم، من جملة ما تهتم به، بتنفيذ التدابير غير االحتجازية                 

  ).١٤-٥ئ المباد(
  

مبادئ الرياض  ( مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث        ٨-٣
  ١٩٩٠، )التوجيهية

إلى " مبادئ الرياض التوجيهية  "، والمسماة كذلك    ١٩٩٠ترمي مبادئ األمم المتحدة التوجيهية      
ة داخل المجتمع بدور نشط ومشارك"يعهد فيه لألطفال " نهج يرتكز على الطفل"منع جنوح األحداث باتباع  

المبدأ " (، وينبغي أال ينظر إليهم على أنهم مجرد كائنات يجب أن تخضع للتنشئة االجتماعية أو السيطرة               
تتناول هذه المبادئ التوجيهية التي ينبغي فهمها وتنفيذها ضمن إطار المعايير الدولية القائمة ). ٣األساسي 

) ٩المبدأ التوجيهي   (حقوق الطفل، مسائل الوقاية الشاملة      األخرى ذات الصلة كالعهدين الدوليين واتفاقية       
-٤٥المبادئ التوجيهية   (والسياسية االجتماعية   ) ٤٤-١٠المبادئ التوجيهية   (وعمليات التنشئة االجتماعية    

والبحـوث ورسـم السياسـات      ) ٥٩-٥٢المبادئ التوجيهيـة    (والتشريع وإدارة شؤون األحـداث     ) ٥١
  ).٦٦-٦٠هية المبادئ التوجي(وتنسيقها 

  
األحـداث،   قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء         ٩-٣

  ١٩٨٥، )قواعد بيكين(

، والمسـماة   ١٩٨٥تحدد قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث،           
اء، وهـي مصـحوبة      المبادئ المفصلة بشأن معاملة األحداث في إدارة شؤون القض         ،كذلك بقواعد بيكين  

وتتناول القواعد سن المسؤولية الجنائية وأهداف قضـاء األحـداث وحقـوق            . بتعليقات عن هذه المبادئ   
األحداث وحماية الخصوصيات والتحقيق والمقاضاة وإصدار األحكام والبت في القضايا والمعاملة التـي             

  . ضع السياسات وتقييمهايلقاها اإلنسان داخل وخارج المؤسسات اإلصالحية وكذلك البحوث وو
  

إعالن بشأن المبادئ األساسية لتـوفير العدالـة لضـحايا الجريمـة              ١٠-٣
   ١٩٨٥وإساءة استعمال السلطة، 

يحتوي الجزء األول من اإلعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالـة لضـحايا الجريمـة               
أفعـال أو   "المعاملة العادلة لضحايا    ، على قواعد الوصول إلى العدالة و      ١٩٨٥وإساءة استعمال السلطة،    

حاالت إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول األعضاء، بما في ذلك القوانين التي تحـرم                 
كما ينظم اإلعالن رد الحق والتعـويض      ).  ويقرآن معا  ٤ و ١المبدآن  " (اإلساءة الجنائية الستعمال السلطة   

أفعـال أو حـاالت     "وأخيرا، يتناول اإلعالن حالة ضحايا      ). ١٧-٨مبادئ  ال(والمساعدة لضحايا الجريمة    
إهمال ال تعتبر حتى اآلن انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكـات للمعـايير الدوليـة                 
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وبهذا الخصوص، ينبغي للدول أن تنظر في       ). ١٨المبدأ  (المعترف بها والمتعلقة باحترام حقوق اإلنسان       
تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم إساءة استخدام السلطة وتنص على سبل انتصاف لضحايا تلـك   أن  

وينبغي، بصفة خاصة، أن تشمل سبل االنتصاف هذه رد الحق أو الحصول علـى تعـويض أو                . اإلساءة
 ).١٩المبدأ (" كليهما، وما يلزم من مساعدة ومساندة مادية وطبية ونفسية واجتماعية

  
  عالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسريإ  ١١-٣

ال يجـوز ألي    " ، على أنه    ١٩٩٢ينص إعالن حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري،         
على كل  "وأن  )) ١(٢المادة  " (دولة أن تمارس أعمال االختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها            

والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنـع وإنهـاء أعمـال           دولة أن تتخذ التدابير التشريعية واإلدارية       
ال يجوز التذرع بأي أمر     " كما ينص على أنه     ). ٣المادة  " (االختفاء القسري في أي إقليم خاضع لواليتها      

أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل مـن أعمـال                   
ون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه األوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عـدم                ويك. االختفاء القسري 

 السريع والفعال، بوصـفه     القضائييعتبر الحق في االنتصاف     " فضال عن ذلك،    )). ١(٦المادة  " (إطاعتها
أو تحديد  /وسيلة لتحديد مكان وجود األشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و             

ة التي أصدرت األمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حاالت االختفاء القسري               السلط
التهديد باندالع حرب أو قيام حالة حـرب        "، بما فيها الظروف التي تواجه فيها الدولة         "في جميع الظروف  

قرأ بالتزامن مع المـادة     وت) ١(٩المادة  " (أو عدم االستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى         
  ).٧المادة (وال يجوز اتخاذ أوضاع األزمات في أي حال من األحوال ذريعة لتبرير االختفاءات ). ٧

  
إعالن حق ومسؤولية األفراد والجماعات وأجهزة المجتمع لتعزيـز           ١٢-٣

وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعتـرف بهـا عالميـا           
  )١٩٩٨ عن حقوق اإلنسان إعالن حماية المدافعين(

تمت صياغة إعالن حق ومسؤولية األفراد والجماعات وأجهزة المجتمع لتعزيز وحماية حقوق            
إعالن حماية المدافعين عن حقوق     (، الذي يدعى    ١٩٩٨اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها عالميا،       

الحـق،  "ؤكد على أن لكل فـرد        عاما، وهو يكتسب أهمية خاصة إذ أنه ي        ١٣على مدى   ) ١٩٩٨اإلنسان  
بمفرده وباالشتراك مع غيره في أن يعزز حماية وإعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسـية وفـي أن                 

تقـع  "كما يشدد اإلعالن على أنه      ). ١المادة  " (يسعى لحمايتها وإعمالها على الصعيدين الوطني والدولي      
وإعمال جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية      على عاتق كل دولة مسؤولية رئيسية في حماية وتعزيز          

المشاركة فـي األنشـطة     "ويعرف اإلعالن، ضمن جملة أمور، بالمعايير المتعلقة بالحق في          ) ٢المادة  (
فضال عن ذلك، يحـق     )). ١(١٢المادة  " (السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات األساسية      

 فـي مقاومتـه أو      بالحماية الفعالة بموجب القانون الـوطني     "تمتع  لكل فرد، وبالطرق السلمية، في أن ي      
معارضته بوسائل سلمية، لألنشطة واألفعال المنسوبة إلى الدول بما فيها تلك المنسوبة بالتقصير، والتـي               
تؤدي إلى انتهاكات لحقوق اإلنسان والحريات األساسية وكذلك أفعال العنف التي ترتكبها مجموعـات أو               

). التشـديد مضـاف   ) ٣(١٢المـادة   (،  "ثر على التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسـية       أفراد، وتؤ 
، قررت لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان أن تطلب من األمين العـام أن              ٦١/٢٠٠٠وبمقتضى القرار   
 يقدم تقريرا عن وضع المدافعين عن حقوق اإلنسان في كل أرجاء العالم وعن السـبل       "يعين ممثال خاصا    

  ).٣الفقرة العاملة " (الممكنة لتعزيز حمايتهم وذلك في امتثال تام لإلعالن
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الصكوك المعتمدة من قبـل مؤتمر األمـم المتحـدة .٤
 لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

يمكن الحصول على توجيه تفسيري لمعنى المعايير القانونية الدولية من الصكوك غير الملزمة   
  : اعتمادها من قبل مختلف مؤتمرات األمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمينالتالية التي تم

  ؛١٩٥٥القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،  
  ؛١٩٨٥مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية،  
لقـوانين،  مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ ا             

  ؛١٩٩٠
  ؛ و١٩٩٠مبادئ أساسية بشأن دور المحامين،  
  .١٩٩٠مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة،  

لكن، وبما أنه سوف يتم بحث هذه الصكوك بشيء من التعمق في فصول أخـرى مـن هـذا              
  .الدليل، لن تتناولها بالمزيد من التفصيل في هذا الفصل

  
 

دة غير التعاقدية لرصـد حقـوقآليات األمم المتح .٥
اإلنسان

إضافة إلى اآلليات التي تنص عليها المعاهدات الدولية، أنشأت األمم المتحدة ما يشـار إليـه                
لمعالجة االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والستعراض االلتماسات الصـادرة         " اإلجراءات الخاصة "ـب

 التي تم إنشاؤها داخل إطار مفوضية األمـم المتحـدة           وهذه اإلجراءات . عن األفراد والمنظمات األهلية   
السامية لحقوق اإلنسان ترمي إلى إرساء تعاون بناء مع الحكومات المعنية بهدف تقويم انتهاكات حقـوق                

 Thematic procedures اإلجـراءات المواضـيعية   : وهناك أساسا نوعان مـن اإلجـراءات  . اإلنسان

  . من جهة أخرى١٥٠٣جراء الخاص  من ناحية واإل واإلجراءات القطرية
  

  ٧٣الواليات المواضيعية والقطرية: اإلجراءات الخاصة األولى  ١-٥
خالل العقود القليلة الماضية، أنشأت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمـم المتحـدة والمجلـس               

ـ   اآلليات غير التعاقدية أو اإلجراءات الخاصة       االقتصادي واالجتماعي مجموعة من      نص علـى   التي لم ي
وقد عِهد بهذه اآلليات التي ترصد هـي األخـرى          . إنشائها ال ميثاق األمم المتحدة وال أية معاهدة أخرى        

فريق عامل من الخبراء يعملون بصفتهم الفردية أو أفرادا تـم تعييـنهم             تنفيذ معايير حقوق اإلنسان إلى      
  .كمقررين خاصين أو ممثلين خاصين أو خبراء مستقلين

ية المنوطة بالفريق العامل والمقررين الخاصين والخبراء المستقلين أو الممثلـين           وتعتمد الوال 
الخاصين لألمين العام وفترة عضويتهم على قرار لجنـة حقـوق اإلنسـان أو المجلـس االقتصـادي                  

 Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff, United Nations, Office في شطر منها من استقاء المعلومات الواردة في هذا الجزء تم ٧٣                                                           
of the High Commissioner for Human Rights / United Nations Staff College Project ،٥٣-٤٩ الصفحات.  



  أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها- الفصل الثاني 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٢

وعموما، تتمثل في دراسة ورصد حالة حقوق اإلنسان في بلد أو إقليم معين وتقديم تقريـر                . واالجتماعي
 أو بشأن أنواع محددة مـن انتهاكـات حقـوق           الوالية القطرية  بعبارة   - وهو ما يطلق عليه      -عن ذلك   

  .اآلليات أو الواليات المواضيعيةاإلنسان على المستوى العالمي أي 
وتكتسب هذه اآلليات أهمية قصوى في مجال رصد معايير حقوق اإلنسان العالميـة وتهـتم               

 اإلنسان في العالم، على سبيل المثال اإلعـدامات خـارج نطـاق             بالعديد من االنتهاكات الجسيمة لحقوق    
القانون واإلعدامات التعسفية واإلعدامات دون محاكمة، واالختفاء القسري أو غير الطوعي أو االحتجاز             
دون محاكمة واألشخاص المشردون داخليا، واستقالل القضاة والمحامين، والعنف ضـد المـرأة ،وبيـع            

  . لنمو، والمسكن المناسب، والتربية، والمدافعون عن حقوق اإلنساناألطفال، والحق في ا
لهذه اإلجراءات الخاصة هو تحسين تنفيذ معايير حقوق اإلنسـان الدوليـة             المحوري   والهدف

غير إنه لكل إجراء خاص واليته المحددة الخاصة به، والتي تتطور أحيانا بحسب . على المستوى الوطني
  .ظروف وحاجات محددة

ني هذه اآلليات أنشطتها على أساس مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان يـتم اسـتالمها مـن                وتب
ويمكن تقديم معلومات . مختلف المصادر، مثل الضحايا أو أهاليهم أو المنظمات األهلية الوطنية أو الدولية

 حاالت فردية أو    من هذا القبيل في أشكال مختلفة، مثل الرسائل البريدية او التي ترد عبر الفاكس، تتناول              
  .تفاصيل عن أوضاع انتهاكات مزعومة لحقوق اإلنسان

وتقوم اإلجراءات الخاصة بعرض حاالت مدعمة بحجج بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسـان            
ثم تدرج النتائج في التقارير التي تقدمها اآلليـات         . إلى الحكومات المعنية للحصول على توضيحات منها      

عالوة على ذلك، كلما دلت المعلومات      . ات األمم المتحدة المختصة األخرى    إلى لجنة حقوق اإلنسان وهيئ    
المستلمة على احتمال حدوث انتهاك جسيم لحقوق اًإلنسان كاإلعدام خارج نطاق القانون أو االختفاء غير               
الطوعي قامت اآلليات المواضيعية القطرية بتوجيه رسالة عاجلة إلى الحكومات المعنية طلبا لتوضيحات             

كمـا  . شأن الحالة ودعوة الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من الخطوات لضمان حقوق من يزعم أنه ضحية               ب
 والغرض من هذه الدعوة هو تعزيز حماية حقوق         ٧٤.يجوز لآلليات أن تطلب السماح بزيارة البلد المعني       

 الخاص بترشيد عمل    اإلنسان في األوضاع التي تستدعي اهتماما فوريا؛ وكما تم التأكيد عليه في التقرير            
فإنه ينبغي للحكومـات    "اللجنة الذي اعتمدته اللجنة نفسها بتوافق اآلراء في دورتها السادسة والخمسين،            

التي توجه إليها هذه النداءات العاجلة أن تدرك جدية القلق الذي تثيره هذه النداءات وأن ترد بأسرع وقت                  
 وهي ال تشكل حكمـا مسـبقا علـى           وقائعي لها أثر   والمقصود من هذه النداءات هو أن يكون       ٧٥."ممكن

 الخاصـة   اآللياتويتم تعميم الحاالت التي لم توضح من خالل تقرير          . النتائج النهائية في الحالة المعنية    
  .تصدره لجنة حقوق اإلنسان أو هيئات األمم المتحدة المختصة األخرى

  
  ١٥٠٣ الشكاوى اإلجراء المتعلق بتقديم: اإلجراءات الخاصة الثانية  ٢-٥

استجابة للعدد الكبير من البالغات المقدمة إلى األمم المتحدة كل سنة والتـي تـزعم وجـود                 
انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق اإلنسان، اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي إجراء لمعالجة مثـل             

مـايو  / أيـار  ٢٧  المـؤرخ  ١٥٠٣، بموجب القرار المعتمد     ١٥٠٣هذه البالغات، يعرف باسم اإلجراء      
ومع ذلك، وعلى الرغم من أن هذا اإلجراء يقوم على العرائض الفردية وعلى إحـاالت شـاملة         . ١٩٧٠

يسعى لتحديد األوضاع التـي تمثـل       صادرة عن المنظمات األهلية، إال أنه ال يعنى بالحاالت الفردية بل            
  .انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان تطال أعدادا كبيرة من الناس

تقرير الفريق العامل بين الدورات المفتوح العضوية بشأن تعزيز فعالية آليات لجنة ، المعنونة E/CN.4/2000/112 وثيقة األمم المتحدة انظر ٧٤                                                           
  .٢٦، الفقرة ٨، الصفحة حقوق اإلنسان

  .٢٨، الفقرة ٩  نفسه، الصفحةالمرجع ٧٥



   أهم صكوك حقوق اإلنسان العالمية وآليات تنفيذها-  الفصل الثاني
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 ، مراحـل   الذي قوامه أصـال ثالثـة      ، أصبح هذا اإلجراء السري    ، ٢٠٠٠ارا من سنة    واعتب
يحتوي على إجراء من مرحلتين يشترك فيهما بالدرجة األولى الفريق العامل المعني بالبالغات المتكـون               
من خمسة أعضاء مستقلين في اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان وكذلك لجنة حقوق اإلنسان               

وتعقد اللجنة نفسها عندئذ جلستين مغلقتين للنظر في توصـيات فـرق            . لتي عينتها المجموعات اإلقليمية   ا
 سريا في كل األوقات، إال إذا أشارت الحكومة المعنية          ١٥٠٣ ويظل الملف    ٧٦.العمل بخصوص الحاالت  

 ١٥٠٣جـراء   عدا ذلك، فإن أسماء الدول محل النظـر بموجـب اإل          . أنها ترغب في جعله متاحا للعموم     
  ٧٧.والبلدان التي لم يعد ينظر في شأنها هي الوحيدة التي يتم نشر أسمائها للعموم من قبل رئيس اللجنة

 غايتها إجراءات خاصةإضافة إلى اآلليات التعاقدية الدولية، أنشأت األمم المتحدة 
ى وترمي هذه اإلجراءات إل. التصدي لالنتهاكات البالغة الخطورة لحقوق اإلنسان

  .خلق تعاون بين الحكومات المعنية بغرض جبر ضرر تلك االنتهاكات
تتمثل اإلجراءات في اإلجراءات المواضيعية واإلجراءات القطرية ويكون طرفا فيها 

وتشمل . أفرقة العمل ومقررون خاصون وممثلون خاصون أو خبراء مستقلون
 إلى تحديد الحاالت  الذي يسعى١٥٠٣اإلجراءات اإلجراء المتعلق بتقديم الشكاوى 

 .التي تنطوي على انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان تطال أعدادا كبيرة من الناس

  
 

 مالحظات ختامية  .٦

مثلما يتجلى من المعلومات األساسية التي ينطوي عليها هذا الفصل، تنطوي معاهدات حقوق              
زة األمم المتحدة على معـايير مفصـلة        اإلنسان الدولية والعديد من القرارات التي اعتمدتها مختلف أجه        

خاصة بحماية الفرد، بما فيها مجموعة من آليات الرصد الهادفة إلى تحسين أداء التنفيـذ الفعلـي لهـذه                   
واألمثلة التي ستقدم في الفصول التالية سوف تبين أن هـذه الصـكوك             . المعايير على المستوى المحلي   

وطبيعيـاً أن تـوفر     . قانونية هامة القصد منها حماية األفراد     القانونية ساهمت بالفعل في إيجاد تطورات       
معايير حقوق اإلنسان العالمية التي تم تقديمها في هذا الفصل، كما تفسرها أجهزة الرصـد المختصـة،                 
إرشاداً ال غنى عنه للمهن القانونية الوطنية في إنجازها أعمالها الخاصة من أجل حماية األفراد في جميع                 

  . حقوقهم على التعدياتمختلف األوقات من 
عالوة على ذلك، تكمل هذه المعايير العالميـة المعـايير اإلقليميـة المعتمـدة فـي أفريقيـا                  

ومختلف المعايير العالمية واإلقليمية غالباً ما تتواجد على المستوى المحلي، بحسب           . واألمريكتين وأوروبا 
  .النظر في هاتين المجموعتين من القواعد والمبادئالمسائل المطروحة، وقد يحتاج القضاة المحليون إلى 

أخيرا، فإنه من المهم أال يغيب عن البال أن قانون حقوق اإلنسان، العالمي والمحلي على حد                
سواء، ليس قانونا ثابتاً، بل هو يتطور بتطور الحاجات البشرية الجديدة التـي تتبـدى باسـتمرار فـي                   

ال هذا التكيف عبر التفسير، فإنه ال مفر بالنسبة للقضـاة والمـدعين             وبما أنه كثيرا ما يتم إعم     . المجتمع
العامين والمحامين أن يظلوا على علم بهذه التطورات القانونية حتى يتمكنوا من المساهمة فـي حمايـة                 

الفرد على المستوى المحلي إلى أقصد حد.  

  .٤١-٣٥، الفقرات ١٢-١١بصيغته المعدلة، انظر المرجع نفسه، الصفحتان  ١٥٠٣ من التفاصيل عن اإلجراء للمزيد ٧٦                                                           
  .٤١، الفقرة ١٢ الصفحة ، نفسهالمرجع ٧٧



 

 ٦٥ العامين والمحامينالمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة و: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  الفصل الثالث.......
صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية 

......... وآليات تنفيذها الرئيسية
  

 األهداف المتوخاة 

  اطالع المشاركين على صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية ومختلف طرائق تنفيذها؛ • 
هذه الموارد توفير فهم أساسي للكيفية التي يمكن بها للمهنيين القانونيين أن يستخدموا  •

القانونية، على المستوى المحلي بالدرجة ٍاألولى وكذلك إلى حد ما على المستوى اإلقليمي 
 .لغرض تقديم الشكاوى إلى هيئات الرصد

 أسئلة 

هل واجهتم، في ممارستكم ألنشطتكم المهنية كقضاة أو مدعين عامين أو محامين شخصا  • 
موكال يدعي انتهاكات حقوقه بموجب قانون إقليمي متهما أو مدعاً عليه أو مسؤوال أو 

  لحقوق اإلنسان؟
  إذا كان األمر كذلك كيف كان ردكم؟ •
هل كنتم على علم بأن القانون اإلقليمي لحماية حقوق اإلنسان يمكن أن يوفر اإلرشاد لتسوية  •

  المشكلة المطروحة؟
ن يعرض شكواه هل كنتم تدركون أن الشخص الذي يدعي أنه ضحية يمكن في النهاية أ •

  على اللجان أو المحاكم اإلقليمية؟
إن لم تكونوا تدركون ذلك هل كان يمكن لذلك اإلدراك أن يغير الطريقة التي كنتم  •

  ستعالجون بها االنتهاكات المدعاة لحقوق اإلنسان لذلك الشخص؟
ابة هل رفعتم في أي وقت من األوقات دعوى ضد بلدكم أو ضد بلد آخر إلى هيئة إقليمية ني •

  عن شخص يدعي أنه ضحية النتهاك ما يتمتع به من حقوق اإلنسان؟
  إن كنتم قد رفعتم قضية ما كانت نتيجتها؟ •
  ما هي الخبرة التي كنتم تتمتعون بها بصفة عامة عند تقديمكم لتلك الشكوى؟ •
هل لكم أي خبرة بالنظم العالمية واإلقليمية؟ إن كانت هذه الخبرة متوفرة فما هي الفروق  •

 تي الحظتموهاال



  صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ة العدلحقوق اإلنسان في مجال إقام  ٦٦

  

 مقدمة  .١

 تواصل االتجاه نحو صياغة     ١٩٥٠ابتداء من اعتماد االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان سنة         
 وتالها في وقـت الحـق الميثـاق         ١٩٦٧معايير إقليمية باعتماد االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان عام         

وصيغت معاهدات إقليمية شتى الغرض منها      . ١٩٨١األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الذي اعتمد عام        
إضفاء المزيد من الفعالية على حماية الحقوق المدنية والسياسـية فضـال عـن الحقـوق االقتصـادية                  

وسيقوم هذا الفصل بعرض بعض معاهدات حقوق اإلنسـان اإلقليميـة الرئيسـية             . واالجتماعية والثقافية 
ولكن بالنظر إلى أن نظم حماية حقوق اإلنسـان هـذه قـد             . وباالقائمة في أفريقيا وفي األمريكتين وأور     

 .عولجت بتعمق في مواضع أخرى سيقتصر هذا الدليل على وصف ألبرز سماتها

 

 معاهدات حقوق اإلنسان األفريقية وتنفيذها  .٢
  

  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،   ١-٢
 بداية لعهد جديد فـي      ١٩٨١نسان والشعوب في عام     شكل اعتماد الميثاق األفريقي لحقوق اإل     

 ٢٩ وحتى تـاريخ     ١٩٨٦أكتوبر  / تشرين األول  ٢١ وقد بدأ نفاذه في      ١.ميدان حقوق اإلنسان في أفريقيا    
  . بلدا٥٣ً بلغ عدد الدول األطراف فيها ٢٠٠٢أبريل /نيسان

 لحقـوق اإلنسـان      إلى حد بعيد اإلعالن العالمي     تلهمسي الميثاق األفريقي    أنوعلى الرغم من    
والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان واتفاقات حقوق اإلنسان اإلقليمية إال أنه يتسم بدرجة عاليـة               

والمكانة التي يوليها للمسؤوليات    " حق"من الخصوصية الراجعة بوجه خاص إلى المفهوم األفريقي لعبارة          
من الحقوق تغطي مجموعة عريضة مـن الحقـوق          ويحتوي الميثاق قائمة طويلة      ٢.التي يتحملها األفراد  

  .المدنية والسياسية بجانب الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
لتعزيـز  "عالوة على ذلك أوجد الميثاق األفريقي اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشـعوب             

 اعتمـد كـذلك     ١٩٩٨وفـي عـام     ). ٣٠المـادة   (حقوق اإلنسان والشعوب وتأمين حمايتها في أفريقيا        
 ٣٠البروتوكول الملحق بالميثاق والمعني بإنشاء محكمة أفريقية لحقوق اإلنسـان ولكـن حتـى تـاريخ                 

 لم يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد حيث إنه لم يحظ إال بخمسة تصديقات عليـه مـن                  ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
اغة بروتوكـول إضـافي     وأخيراً يجري العمل على قدم وساق في سبيل صي        .  تصديقا مشترطا  ١٥أصل  

يتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا وذلك في إطار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب وتسـاعد هـذه                 
  ٣.اللجنة في مهمتها هذه مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

  

                                                           ١ Fatsah Ouguergouz, La Charte Africaine des droits de l'homme et des peoples - Une approche juridique des droits de l'homme 
entre tradition et modernité (Paris, Presses Universitaires de France, 1993 (Publications de l'institut universitaire de hautes études 

internationales, Genève)), P. xxv..  
٢ Keba Mbaye, Les droits de l'homme en Afrique (Paris, Editions A. Pedone/Commission Internationale de Juristes, 1992), p. 161.  
 Mutoy Mubiala, "Le Projet du Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits de انظر ٣

la Femme en Afrique", in Human Rights, Spring 2000 (OUNHCHR review), pp. 23-27.  
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  تعهدات الدول األطراف ١-١-٢
] في الميثـاق  [والحريات المجسدة   أن تعترف بالحقوق والواجبات     "يجب على الدول األطراف     

  ).١المادة " (وتتعهد باعتماد التدابير التشريعية وغيرها من التدابير إلعمالها
عليها واجب تعزيز وكفالة احترام الحقوق      "ونص باإلضافة على ذلك على أن الدول األطراف         

ر والسهر على أن تفهم هـذه       والحريات التي يتضمنها هذا الميثاق وذلك من خالل التعليم والتربية والنش          
باإلضافة إلى ذلك تتحمـل     ). ٢٥المادة  " (الحريات والحقوق فضال عما يقابلها من االلتزامات والواجبات       

واجب ضمان استقالل المحاكم وتتعهد بالسماح بإنشاء وتحسين المؤسسـات الوطنيـة            "الدول األطراف   
وهكـذا  ). ٢٦المـادة   " (الميثاق... لتي يتضمنها   المالئمة المنوط بها تعزيز وحماية الحقوق والحريات ا       

بغية كفالـة الحمايـة     وإقامة العدل على نحو مستقل      يشدد هذان الحكمان على ضرورة التعليم واإلعالم        
  .الفعالة لحقوق اإلنسان

وأخيراً هناك أحكام متعددة واردة في الميثاق تتضمن هي األخرى عبـارات تنطـوي علـى                
تعزيز وحمايـة اآلداب العامـة والقـيم        "لمتمثلة في تأمين بعض الحقوق مثل       واجبات الدول األطراف ا   

  )).٢(٢٢المادة (والحق في التنمية )) ٣(١٧المادة " (التقليدية التي يسلم بها المجتمع المحلي
  

  الحقوق الفردية والجماعية المسلم بها ٢-١-٢
ية والسياسية و االقتصـادية     يعترف الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بالحقوق المدن       

  : وبخاصةاألفرادواالجتماعية والثقافية التالية التي يتمتع بها 
الحق في عدم التعرض للتمييز على أي أساس من األسس في التمتع بالحقوق والحريات المنصوص                

  ؛٢ المادة -عليها في الميثاق 
  ؛٣ المادة -يوفرها القانون الحق في المساواة أمام القانون وفي الحماية المتساوية التي  
  ؛٤ المادة -الحق في أن تحترم حياة الشخص وسالمته البدنية  
الحق في احترام كرامة الشخص المتأصلة بوصفه مخلوقاً بشريا بما في ذلك عدم التعرض للـرق                 

  ؛٥ المادة -ولتجارة الرق والتعذيب والعقوبة أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 
  ؛٦ المادة -لحق في الحرية وفي األمن على الشخص، وعدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز التعسفيينا 
الحق في االستئناف أمام أجهزة وطنية مختصة ضد األفعال         "حق اإلنسان في أن ينظر في قضيته و        

إدانتـه  حقوق اإلنسان التي يتمتع بها؛ والحق في افتراض براءة الشخص إلى أن تثبت              " التي تنتهك 
بواسطة محكمة أو هيئة مختصة؛ والحق في الدفاع؛ والحق في أن يحاكم في غضون فترة زمنيـة                 

  ؛٧ المادة -معقولة من قبل محكمة نزيهة ومحايدة؛ والحق في أال يطبق عليه قانون ذو أثر رجعي 
  ؛٨ المادة -حرية الوجدان واعتناق دين من األديان وحرية ممارسته  
 -" في إطار القانون  "لومات والحق في أن يعبر الشخص عن آرائه وأن ينشرها           الحق في تلقي المع    

  ؛٩المادة 
  ؛١١ المادة -، والحق في التجمع بحرية مع الغير )١٠المادة (الحق في حرية تكوين الجمعيات  
الحق في حرية الحركة واإلقامة ضمن حدود الدولة؛ والحق في مغادرة اإلنسان ألي بلد بما في ذلك  

 المادة  -ه والعودة إليه؛ والحق في اللجوء في حالة التعرض لالضطهاد؛ وحظر الطرد الجماعي              بلد
  ؛١٢
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الحق في المشاركة بحرية في إدارة شؤون الحكم في البلد إما مباشـرة أو عـن طريـق ممثلـين                     
لذي يختارهم اإلنسان بحرية، والحق في الحصول المتساوي على الخدمات العامة التي يوفرها البلد ا    

  ؛١٣ المادة -يعيش فيه الفرد وإتاحة السبيل لـه للحصول على الملكية العامة والخدمات 
  ؛١٤ المادة -الحق في الملكية  
  ؛١٥ المادة -الحق في العمل والحق في تلقي أجر متساو لقاء عمل يؤدى بالتساوي  
  ؛١٦مادة  ال-الحق في التمتع بأفضل مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية  
  ؛١٧ المادة -الحق في التعليم وفي المشاركة الحرة في الحياة الثقافية للبلد الذي يعيش فيه الفرد  
 -الحق في األسرة وحق المسنين وذوي االحتياجات الخاصة في التمتع بإجراءات حماية خاصـة                

  ؛١٨المادة 
  : وهيللشعوبثم يعترف الميثاق األفريقي بالحقوق التالي ذكرها 

  ؛١٩ المادة - الشعوب في المساواة حق 
الحق في الوجود لكافة الشعوب بما في ذلك الحق في تقرير المصير، وحق الشعوب كافة فـي أن                   

سواء كانت هذه الهيمنة    "تحصل على المساعدة في كفاحها الرامي إلى التحرر من الهيمنة األجنبية            
  ؛٢٠ المادة -" سياسية أو اقتصادية أو ثقافية

  ؛٢١ المادة -الشعوب في أن تتصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية حق كافة  
  ؛٢٢ المادة -حق كافة الشعوب في أن تحظى بالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  ؛٢٣ المادة -حق كافة الشعوب في السلم واألمن الوطنيين والدوليين  
  .٢٤ المادة -" تنميتهافي بيئة مرضية عموماً مؤاتية ل"حق كافة الشعوب  

  
  الواجبات الفردية ٣-١-٢

 المجموعـات ، دون الخوض في أية تفاصيل، بواجبات الفرد تجاه بعض           )١(٢٧تُعنى المادة   
يجب على كل فرد أن يتحمـل واجبـات تجـاه أسـرته             "عن طريق النص بعبارات عامة فقط على أنه         

وبعد ذلك تتناول   ". بها قانونا والمجتمع الدولي   ومجتمعه والدولة وغيرها من الجماعات المحلية المعترف        
الواجب الذي يتحمله كل فـرد فـي احتـرام          " وتنص على    غيره من األفراد   واجب الفرد تجاه     ٢٨المادة  

وإيالء االعتبار ألخيه اإلنسان دون تمييز وفي إقامة عالقات غايتها تعزيز وصيانة وتوطيـد االحتـرام                
 العديد من الواجبات الفردية المحددة األخرى كالواجبات التالي ٢٩دد المادة وأخيراً تع". المتبادل والتسامح

  :ذكرها
  ؛)١(٢٩ المادة -الحفاظ على التنمية المتناسقة لألسرة  
 )٢(٢٩ المادة -خدمة الجماعة الوطنية التي ينتمي إليها الفرد  

  ؛)٣(٢٩ المادة -عدم تعريض أمن الدولة للخطر  
  ؛)٤(٢٩ المادة -تماعي والوطني حفظ وتقوية التضامن االج 
  ؛)٥(٢٩ المادة -صيانة وتعزيز االستقالل الوطني والسالمة اإلقليمية للبلد الذي يعيش فيه الفرد  
  ؛)٦(٢٩ المادة -أداء الفرد لعمله بكل قدراته وكفاءاته وقيامه بدفع الضرائب  
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  ؛)٧(٢٩ المادة -حفظ وتعزيز القيم الثقافية األفريقية اإليجابية  
  ).٨(٢٩ المادة -مساهمة الفرد بكل قدراته في النهوض بالوحدة األفريقية وتحقيقها  

  
  القيود المسموح بفرضها على ممارسة الحقوق ٤-١-٢

إن ممارسة العديد من الحقوق والحريات التي يضمنها الميثاق األفريقي مشروطة بأحكام مقيدة       
لممكن من أجلها أن تفرض القيود والتي تشير فـي          وهي أحكام تبين في بعض الحاالت الغايات المحددة ا        

وهكذا تنص المـادة    . بعض المواضع األخرى ببساطة إلى الشروط المنصوص عليها في القانون الوطني          
ال يمكن أن يخضـع     "على أن الحق في مغادرة اإلنسان ألي بلد بما في ذلك بلده هو والعودة إليه                ) ٢(١٢

بيد أن ". األمن الوطني والقانون والنظام والصحة العامة واآلداب العامةلقيود إال بنص من القانون لحماية 
دون ) ١٠المادة  " (شريطة أن يتقيد هذا الفرد بالقانون     "لكل واحد الحق في االنضمام الحر إلى الجمعيات         

أن يكون هناك أي بيان لُألسس الممكن أن يستند إليها شرعا القانون الوطني للحد من تلك الحريـة فـي                    
  .االنضمام إلى الجمعيات

  
  حاالت عدم التقيد بااللتزامات القانونية ٥-١-٢

خالفاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفـاقيتين األمريكيـة واألوروبيـة             
لحقوق اإلنسان ال ينص الميثاق األفريقي على أي حق للدول األطراف في عدم التقيد بااللتزامات أثنـاء                 

وكما هو مبين في الفصل األول وسيرد المزيد من تفصيله في الفصل السـادس              . لطوارئ العامة حاالت ا 
عشر، فسر غياب هذا النص من قبل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على أنه يعني أن عـدم                  

  ٤.التقيد ليس مسوحاً به في إطار الميثاق األفريقي

 

 والشعوب نصوصا محددة من حيث إنه يتضمن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان
  .الشعوب فحسب بل وأيضا حقوق الفرديحمي ال حقوق 

  .يشدد الميثاق أيضا على واجبات الفرد تجاه بعض المجموعات وغيرها من األفراد
 قيود على ممارسة بوضعفيما تسمح بعض األحكام الواردة في الميثاق األفريقي 

م التقيد بااللتزامات المترتبة بموجب هذه  بعدالمكفولة ال يسمح إطالقاالحقوق 
 .المعاهدة

  

  آلية التنفيذ ٦-١-٢
تتألف اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب من أحد عشر عضوا يعملون بصفتهم الفردية             

 هـذه   حمايـة  حقوق اإلنسان والشعوب وثانيهمـا       تعزيزأولهما  وللجنة وظيفة من شطرين     ). ٣١المادة  (
  .  تلقي الرسائل سواء من الدول أو من غيرها من المصادربما في ذلك الحق في) ٣٠ المادة(الحقوق 

ما يخص الوظيفة المتمثلة في تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب ينبغي للجنة، في المقـام              يأما ف 
األول وبصورة خاصة، أن تجمع الوثائق وتجري الدراسات والبحوث المتعلقة بالمشاكل األفريقية  وتنظم              

ينبغي لها عند اللزوم أن تبدي آراءهـا أو تتقـدم           "تمرات وتشجع مؤسسات حقوق اإلنسان المحلية و      المؤ
أن تصوغ وتحدد المبادئ والقواعد الهادفة إلـى        "وينبغي لها في المقام الثاني      ". بتوصيات إلى الحكومات  

                                                           ٤ ACHPR, Commission Nationale de Droits de l'Homme et des liberties v. Chad, No. 74/92, decision taken at the 18th ordinary session, 
html.92_74/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http: for the text see the following web site: 21, para 1995October .  
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 مـع المؤسسـات     وأخيرا يتوجب عليها أن تتعاون    ". تسوية المشاكل المتصلة بحقوق اإلنسان والشعوب     
  )).١(٤٥المادة (األفريقية والدولية األخرى المعنية بتعزيز وحماية هذه الحقوق 

تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب في ظـل الظـروف         "وفيما يخص وظيفة اللجنة المتمثلة في       
، تتمتع اللجنة باختصاص تلقي الرسائل مـن الـدول          ))٢(٤٥المادة  " (الميثاق... المنصوص عليها في    

الميثاق بناء على طلب دولة مـن       ... لتفسير كافة أحكام    "رها من المصادر إلى جانب كونها مؤهلة        وغي
الدول األطراف أو مؤسسة من مؤسسات منظمة الوحدة األفريقية أو منظمة أفريقية تعترف بها منظمـة                

  )).٣(٤٥المادة " (الوحدة األفريقية
أسباب معقولة تحملها على االعتقـاد أن دولـة         "ف   إذا كان لدولة طر    :الرسائل المتبادلة بين الدول    

طرفا أخرى في هذا الميثاق قد انتهكت أحكامه يجوز لها أن تلفت، برسالة خطية، نظر تلك الدولة                 
وتمنح الدولة التي توجه إليها الرسالة مهلة قوامها ثالثة أشهر من تاريخ            ). ٤٧المادة  " (إلى المسألة 

لم يتم تسويتها بما يرضي كلتا الدولتين       "وإذا كانت المسألة    .  مكتوب تلقي تلك الرسالة لتقديم توضيح    
بوسع إحدى الـدولتين أن     " المعنيتين من خالل المفاوضات الثنائية أو عن طريق إجراء سلمي آخر          

وبالرغم من هذه األحكام، يمكن لدولة طرف أن تحيـل          ). ٤٨المادة  (توجه نظر اللجنة إلى المسألة      
بيد أن اللجنة ال يمكنها أن تتناول المسألة إال بعد اسـتنفاذ            ). ٤٩المادة  (ى اللجنة   المسألة مباشرة إل  

ما لم تكن إجراءات اللياذ بسبل االنتصاف هـذه تسـتغرق           "كافة سبل االنتصاف الوطنية في الحالة       
أن تقدم  ويمكن للدولتين المعنيتين أن تكونا ممثلتين أمام اللجنة و        ). ٥٠المادة  " (وقتا أطول مما ينبغي   

وتقوم اللجنة، عندما تكون قد حازت على كـل         )). ٢(٥١المادة  (كل منهما بيانات مكتوبة أو شفوية       
بعد أن تكون قد جربت الوسائل المالئمة األخرى كافة للتوصل إلى حل ودي             "المعلومات الالزمة و  

، "ج التي توصلت إليها   يبين الوقائع والنتائ  "بإعداد تقرير   " يستند إلى احترام حقوق اإلنسان والشعوب     
). ٥٢المـادة   (ويوجه ذلك التقرير إلى الدولتين المعنيتين وإلى جمعية رؤساء الدول والحكومـات             

" بما تراه مـن توصـيات مفيـدة       "وللجنة، عند إحالتها لتقريرها، أن تتقدم إلى الجمعية اآلنفة الذكر           
  ).٥٣المادة (
 ال ينص الميثاق تحديدا على ما إذا كانت اللجنة :لكالرسائل الواردة من مصادر غير الدول األطراف ت 

 لكنه يقتصر على النص على أن يقوم أمينها قبـل كـل دورة مـن                الفرديةمختصة بتناول الشكاوى    
ثم يحيلها إلى   ... بوضع قائمة من الرسائل غير الرسائل الواردة من الدول األطراف           "دورات اللجنة   

بيـد أن   )). ١(٥٥المـادة " (ي الرسائل ينبغي أن تنظر فيها اللجنة      أعضاء اللجنة الذين يبينون الحقا أ     
وعلى . بعض المعايير ال بد من أن يتم الوفاء بها قبل أن يتسنى للجنة النظر في أي حالة من الحاالت                  

ويجب أن تكون متوافقة مع ميثاق منظمة       ) ٢(يجب أن تتضمن الرسالة اسم صاحبها؛       ) ١: (هذا النحو 
بلغـة  "ويجب أال تكون مكتوبة     ) ٣( ومع الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛        الوحدة األفريقية 

مرتكزة حصرا على أخبار نشرت عـن طريـق         "ويجب أال تكون    ) ٤(؛  "بذيئة أو تنطوي على شتائم    
ما لم "ويجب أن تقدم فقط بعد أن تكون كل سبل االنتصاف الوطنية قد استنفدت، ) ٥(؛ "وسائط اإلعالم

ويجب أن  تقدم في غضون فتـرة        ) ٦(؛  "ا أن إجراء كهذا سيستغرق وقتاً أطول مـن اللزوم        يكن جلي 
) ٧(وأخيـراً   ". معقولة من الزمن اعتبارا من اللحظة التي استنفدت فيها كافة سبل االنتصاف الوطنية            

بـادئ  أال تتناول قضايا كانت هذه الدول المعنية قد قامت بتسويتها وفقـا لم            "يجب على هذه الرسائل     
، وميثاق منظمة الوحدة األفريقية أو الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشـعوب            "ميثاق األمم المتحدة  

وليس هناك حكم محدد في الميثاق يسمح لألفراد أو لمجموعات األفراد بالمثول شخصياً             ). ٥٦المادة  (
). ٥٧المادة (ة المعنية إليها وقبيل النظر الموضوعي في الرسالة يجب أن يوجه نظر الدول. أمام اللجنة
عندما يتضح بعد مداوالت اللجنة أن رسالة أو أكثر من الرسائل تتصل فيما يبـدو بقضـايا                 "وبالتالي  

خاصة تكشف عن وجود سلسلة من االنتهاكات الخطيرة أو الجماعية لحقوق اإلنسان والشعوب يجب              
؛ ويمكن لهذه "ات إلى هذه القضايا الخاصةعلى اللجنة أن تسترعي انتباه جمعية رؤساء الدول والحكوم

أن تجري دراسة متعمقة لهذه القضايا وأن تُعد تقريـرا وقائعيـا            "الجمعية عندئذ أن تطلب من اللجنة       
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وأخيراً ينص الميثاق على إجـراء للقضـايا        )). ٢(و) ١(٥٨المادة  " (مشفوعا باستنتاجاتها وتوصياتها  
الذي يمكنه عندئذ أن يقوم بالنظر المتعمق       "إلى رئيس الجمعية    المستعجلة التي يجب أن تقدمها اللجنة       

  )).٣(٥٨المادة " (فيها
تقريـراً عـن    " تتعهد الدول األطراف في الميثاق كذلك بأن تقدم، مرة كل سنتين             :التقارير الدورية  

). ٦٢المـادة   (أحكـام الميثـاق     " التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير التي تتخذها بغية إعمال         
وبالرغم من أن الميثاق ال ينص على أي إجراء صريح لدراسة هذه التقارير الدورية إال أن اللجنة                 

  ٥.األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب قد قامت ببحث هذه التقارير في جلسات عامة

 

 :تختص اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب بوجه خاص بما يلي

 جمع الوثائق واالضطالع بدراسات ونشر  حقوق اإلنسان عن طريقتعزيز •
المعلومات والتقدم بتوصيات وصياغة قواعد ومبادئ والتعاون مع سائر 

 المؤسسات؛

الرسائل المتبادلة فيما ) أ( حقوق اإلنسان والشعوب من خالل تلقي تأمين حماية •
التقارير ) ج(الرسائل الواردة من جهات غير الدول األطراف؛ ) ب(بين الدول؛ 

 .ورية الواردة من الدول األطرافالد

 

  ١٩٩٠الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل؛   ٢-٢
 تشـرين   ٢٩ وبـدأ نفـاذه فـي        ١٩٩٠ في عام    ٦اعتمد الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل     

وينص الميثاق  .  تصديقا ٢٠ حصل الميثاق على     ٢٠٠٠مايو  / أيار ٣١وحتى تاريخ   . ١٩٩٩نوفمبر  /الثاني
  .يلة من حقوق الطفل وينشئ اللجنة األفريقية من الخبراء المعنيين بحقوق ورفاه الطفلعلى قائمة طو

  
  تعهدات الدول األطراف ١-٢-٢

باالعتراف بالحقوق والحريات و الواجبات المجسدة في الميثاق وتلتزم         "تتعهد الدول األطراف    
لميثاق العتماد التدابير التشـريعية     ا... باتخاذ الخطوات الضرورية وفقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام        

ومن الجدير بالمالحظـة أن     )). ١(١المادة  (الميثاق  " وغيرها من التدابير حسب االقتضاء إلعمال أحكام      
أي عرف أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية ال تتمشى مع الحقوق والواجبات وااللتزامات المتضمنة في                 "

  )).٣(١المادة " (ها ذاكالميثاق سوف تستبعد بقدر عدم توافق
  

  الحقوق المعترف بها ٢-٢-٢
ألغراض الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل يعني الطفل اإلنسان الذي يقـل عمـره عـن                

وفي جميع التدابير المتعلقة بالطفل والتي يتخذها أي شخص أو أي سـلطة             ) ٢المادة  (الثمانية عشر عاما    
باإلضافة إلى ذلك يضمن الميثاق )). ١(٤المادة   (الفضلى للطفـل  للمصالح   يولى االعتبار األول     نيجب أ 

  :الحقوق والمبادئ التالي ذكرها وبخاصة
  ؛٣ المادة -مبدأ عدم التمييز  

ديسمبر /، كانون األول١٤اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في تقارير الدول، الدورة  بحث في انظر على سبيل المثال فيما يخص تقرير غانا حيث ٥                                                           
  .htm.complete-14sess/achpr/humanrts/edu.umn.1www://http: غانا، الذي يمكن االطالع عليه في الموقع التالي على شبكة اإلنترنت:١٩٩٣

  .CAB/LEG/24.9/49 (1990)وثيقة منظمة الوحدة األفريقية  ٦
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  ؛٥ المادة -الحق في البقاء والنماء بما في ذلك الحق في الحياة وحظر عقوبة اإلعدام  
  ؛٦ المادة -الحق في اسم وفي جنسية  
  ؛٧ المادة -ير الحق في حرية التعب 
  ؛٨ المادة -الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي  
  ؛٩ المادة -الحق في حرية التفكير والوجدان والدين  
  ؛١٠ المادة -الحق في حماية الحياة الخاصة واألسرة والبيت والمراسالت  
  ؛١١ المادة -الحق في التعلم  
  ؛١٢ المادة -ة الحق في الراحة واالستجمام واألنشطة الثقافي 
  ؛١٣ المادة -الحق في الحماية الخاصة لألطفال المعوقين  
  ؛١٤ المادة -الحق في الصحة وفي الخدمات الصحية  
  ؛١٥ المادة -الحق في الحماية من االستغالل االقتصادي والعمل الخطر  
  ؛١٦ المادة -الحق في الحماية من التجاوزات التي ترتكب بحق الطفل ومن التعذيب  
  ؛١٧ المادة -الحق في معاملة المجرمين األحداث معاملة خاصة : امة عدالة األحداثإق 
  ؛١٨ المادة -الحق في حماية الوحدة األسرية  
  ؛١٩ المادة -الحق في الرعاية األبوية والحماية  
 - والحق في الحماية من الممارسات االجتماعية والثقافية الضارة          ٢٠ المادة   -المسؤوليات األبوية    
  .٢١لمادة ا

  :ويتضمن الميثاق األفريقي باإلضافة إلى ذلك أحكاماً تتعلق بما يلي
  ؛٢٢ المادة -النزاعات المسلحة  
  ؛٢٣ المادة -األطفال الالجئون  
  ؛٢٤ المادة -التبني  
  ؛٢٥ المادة -االنفصال عن األبوين  
  ؛٢٦ المادة -الحماية من الفصل العنصري والتمييز  
  ؛٢٧ادة  الم-االستغالل الجنسي  
  ؛٢٨ المادة -إساءة استخدام العقاقير  
  ؛٢٩ المادة -بيع األطفال واالتجار غير المشروع بهم واختطافهم  
 .٣٠ المادة -أطفال األمهات السجينات  
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  واجبات الطفل ٣-٢-٢
من واجب كل طفل أن يتحمل مسؤوليات تجاه أسرته ومجتمعه          " من الميثاق أن     ٣١تفيد المادة   

وتشـمل تلـك    ". غير ذلك من المجتمعات المحلية المعترف بها قانونا والمجتمع الـدولي          وتجاه الدولة و  
المسؤوليات واجب العمل على تماسك األسرة وخدمة المجموعة المحليـة وصـيانة وتقويـة التضـامن                

  .االجتماعي والوطني والمساهمة في تعزيز الوحدة األفريقية
  

  آلية التنفيذ ٤-٢-٢
الخبراء معنية بحقوق ورفاه الطفل في إطار منظمة الوحدة األفريقيـة           تنشئ لجنة أفريقية من     

وتتألف هذه اللجنة من أحد عشر عضـوا مسـتقال          ). ٣٢المادة  (بغية تعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل       
  ).٣٣المادة (ومحايدا يعملون بصفتهم الفردية الخاصة 

لحقوق المجسدة في الميثـاق وفـي       وينبغي للجنة أن تقوم، في المقام األول، بتعزيز وحماية ا         
وتعمد اللجنـة، فـي اضـطالعها       ). ٤٢المادة  (المقام الثاني برصد تنفيذ وكفالة حماية الحقوق المعنية         

بالشطر األول من واليتها، بوجه خاص، بجمع وتوثيق المعلومات وتنظيم االجتماعات والتقدم بتوصيات             
 إلى تعزيز حماية حقـوق ورفـاه الطفـل األفريقـي،            إلى الحكومات وصياغة القواعد والمبادئ الهادفة     

ويجوز لهــا  )). أ(٤٢المادة  (وتتعاون مع سائر المؤسسات اإلقليمية األفريقية والدولية في الميدان نفسه           
أن تفسر أحكام الميثاق بناء على توصية مقدمة من جهات منها دولة طرف أو مؤسسة تابعـة لمنظمـة                   

وفيما يتعلق برصد تنفيذ الميثاق، ينص هذا األخير علـى اإلجـراءين            )). ج(٤٢المادة  (الوحدة األفريقية   
  :التالي ذكرهما

 تتعهد كل دولة طرف بتقديم تقارير تتعلق بالتدابير التي تعتمـدها            :اإلجراء المتعلق بتقديم التقارير    
 مـن   في سبيل إعمال أحكام الميثاق في غضون سنتين من بدء نفاذ الميثاق ومرة كل ثالث سنوات               

وال ينص الميثاق تحديدا على الكيفية التي تقوم بها اللجنة ببحـث هـذه              )). ١(٤٣المادة  (بعد ذلك   
  التقارير؛

 يجوز للجنة أن تتلقى رسائل من أي شخص أو مجموعـة أو منظمـة               :اإلجراء المتعلق بالشكاوى   
مم المتحدة فيمـا    غير حكومية معترف بها إما من قبل منظمة الوحدة األفريقية أو دولة عضو أو األ              

  ).٤٤المادة (يتصل بأي مسالة مشمولة بهذا الميثاق 
للتحري في أي مسألة تندرج فـي نطـاق         " طريقة مناسبة "وأخيراً، يجوز للجنة أن تلجأ إلى أي        

وتقدم باإلضافة إلى ذلك تقارير منتظمة عن أنشطتها إلى الدورة العادية لجمعية رؤسـاء الـدول                . الميثاق
  ).٤٥المادة ( كل سنتين يتم نشر تقرير بعد قيام الجمعية المذكورة بالنظر في تلك التقارير والحكومات مرة

 

يحمي الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل حقوقا متعددة يجب أن تفسر وتطبق وفقا 
 . المصالح الفضلى للطفللما يحقق

تعزز وتحمي ينبغي للجنة األفريقية من الخبراء المعنية بحقوق ورفاه الطفل أن 
 .حقوق الطفل

 .إجراء لتقديم الشكاوى) ب(إجراء لتقديم التقارير و) أ(تتألف آلية التنفيذ من 
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 المعاهدات األمريكية لحقوق اإلنسان وتنفيذها  .٣
 

االتفاقيـة    بروتوكـوال  و ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،       ١-٣
  ١٩٩٠ و١٩٨٨لعامي 

 المتعارف عليها باسـم حلـف سـان         ١٩٦٩٧يكية لحقوق اإلنسان لعام     دخلت االتفاقية األمر  
 وحتى تاريخ ١٩٧٨يوليه / تموز١٨خوسيه، كوستاريكا، ألنها اعتمدت في تلك العاصمة، حيز التنفيذ في       

 دولة إثر انسحاب ترينيداد وتوباغو من المعاهدة ٢٤ بلغ عدد الدول األطراف فيها    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٩
 واالتفاقية عززت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان التي وجدت منذ عام            ١٩٩٨٨ايو  م/ أيار ٢٦في  

 وأصبحت هـذه اللجنـة      ٩."كيانا يتمتع باالستقالل الذاتي تابعا لمنظمة الدول األمريكية       " بوصفها   ١٩٦٠
ائل المتصـلة   تتمتع باختصاص فيما يتعلق بالمس    "ذراع تعاقدي ومحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان        

  ).٣٣المادة (في االتفاقية " بالوفاء بااللتزامات التي قطعتها على نفسها الدول األطراف
، اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة البلدان األمريكيـة باإلضـافة إلـى ذلـك              ١٩٨٨وفي عام   

دية البروتوكول اإلضافي الملحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان فـي مجـال الحقـوق االقتصـا               
 ويتوسع البروتوكول في األحكام الواردة      ١٠.واالجتماعية والثقافية ويسمى أيضاً بروتوكول سان سلفادور      

باتخاذ التدابير على الصـعيدين     " من االتفاقية التي تتعهد فيها الدول األطراف بعبارة عامة           ٢٦في المادة   
طريق التشـريعات  وغيرهـا مـن        بغية التحقيق التدريجي عن     ... المحلي وعن طريق التعاون الدولي      

الوسائل المالئمة من أجل اإلعمال التام للحقوق المنصوص عليها ضـمناً فـي المعـايير االقتصـادية                 
". واالجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المحددة في الدول االمريكية المعدلة ببروتوكول بيونس آيرس           

 بلـغ   ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٩ وحتى تاريخ    ١٩٩٩نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦وبدأ نفاذ هذا البروتوكول في      
  ١١. دولة١٢عدد الدول األطراف فيه 

 اعتمدت كذلك الجمعية العامة البروتوكول الملحق باالتفاقية األمريكية         ١٩٩٠أخيرا وفي عام    
 وتتعهد الدول ١٩٩١.١٢أغسطس / آب٢٨لحقوق اإلنسان القاضي بإلغاء عقوبة اإلعدام الذي بدأ نفاذه في    

" بعدم تطبيق عقوبة اإلعدام في إقليمها على أي شخص يخضع لواليتهـا           "األطراف في هذا البروتوكول     
وال يجوز إبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول بالرغم من أن بوسع الدول األطـراف أن                ). ١المادة  (

حرب وفقا للقـانون    بأنها تحتفظ بحق تطبيق عقوبة اإلعدام في زمن ال        "تُعلن وقت التصديق أو االنضمام      
 ٩وحتـى تـاريخ     )). ١(٢المـادة   (الدولي في حالة الجرائم البالغة الخطورة ذات الطـابع العسـكري            

  ١٣. بلغ عدد الدول األطراف ثماني دول٢٠٠٢أبريل /نيسان
  

                                                           ٧ OAS Treaty Series, No. 36.  
  .mlth.32-b/Sigs/English/juridico/org.oas.www://http: انظر الموقع التالي الخاص بمنظمة الدول األمريكية على شبكة اإلنترنت ٨
٩ OAS doc. OEA/Ser.I/V/II.83, doc. 14, corr.1 March 12, 1993, Annual Report of the Inter-American on Human Rights1992-

1993, p.5.  
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 ٧٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  تعهدات الدول األطراف ١-١-٣
الحريـات  بـاحترام الحقـوق و    "تتعهد الدول األطراف في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان         

المعترف بها في هذه االتفاقية وبأن تكفل لجميع األشخاص الخاضعين لواليتها حرية الممارسة الكاملـة               
هذه التعهدات فسرت من    ). ١المادة  (باالستناد إلى ُأسس مذكورة     " لتلك الحقوق والحريات دون أي تمييز     

يز التي تتعلق باختفاء واحتمال وفاة      قبل محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان خاصة في قضية فاليزك         
  :وترى المحكمة أن االلتزام باحترام الحقوق والحريات المسلم به في االتفاقية يعني أن. فاليزكيزالسيد 

ممارسة السلطة العامة لها حدود منبثقة عن حقيقة كون حقوق اإلنسان خاصية متأصـلة              "
  ١٤."ولفي الكرامة اإلنسانية ولذلك هي تعلو على سلطة الد

  يعني على هذا النحو" حرية الممارسة الكاملة لتلك الحقوق والحريات... كفالة  " وااللتزام ب
واجب الدول األطراف تنظيم األجهزة الحكومية، وعموماً، كافة الهياكل التي تمارس من            "

خاللها السلطة العامة، على النحو الذي يجعلها قادرة على أن تؤمن قانونيا حرية التمتـع               
تمنـع وتتقصـى    وكنتيجة لهذا االلتزام يجب على الدول أن        . متعا كامال بحقوق اإلنسان   ت

 أي انتهاك للحقوق التي تعترف بها االتفاقية وأن تسعى إن أمكن، باإلضافة إلـى               وتعاقب
 على النحو الذي تبرره األضرار الناتجة        إعادة الحق المنتهك وتوفير التعويض     ذلك، إلى 

  ١٥."عن االنتهاك

  :أن المحكمة أضافت ما يليبيد 
وااللتزام بكفالة حرية ممارسة حقوق اإلنسان ممارسة كاملة ال يتم الوفـاء بـه بمجـرد                "

 بل هو يقتضي أيضا من الحكومـات أن         -وجود نظام قانوني ييسر االمتثال لهذا االلتزام        
  ١٦."تتصرف على النحو الذي يكفل فعال حرية ممارسة حقوق اإلنسان ممارسة تامة

  : نصت المحكمة تحديدا على أنالمنعيما يخص مسألة وف
الدولة تتحمل واجبا قانونيا قوامه اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لمنع انتهاكـات حقـوق              "

اإلنسان واستخدام الوسائل الموضوعة تحت تصرفها إلجراء تحقيقات جادة في االنتهاكات           
ص المسؤولين وفرض العقوبـة     المرتكبة ضمن حدود واليتها والتعرف على هوية األشخا       

  ١٧."المالئمة وأن تكفل للضحية التعويض المالئم

كافة الوسائل  " ومن شأن الواجب القانوني بمنع انتهاكات حقوق اإلنسان أن يشتمل أيضاً على             
ذات الطابع القانوني والسياسي واإلداري والثقافي التي تعزز حماية حقوق اإلنسان وتكفل النظر فـي أي                

حدث ومعاملة ذلك االنتهاك كتصرف غير مشروع قد يؤدي في حد ذاته إلى معاقبة مـن مـنهم                  انتهاك ي 
  ١٨."مسؤولين وااللتزام بتعويض الضحايا عما لحق بهم من ضرر

الحقوق، على  " بتأمين"و" باحترام"والواجب القانوني الذي تتحمله الدول األطراف في االتفاقية         
ية لحقوق اإلنسان، هو واجب متعدد األوجه وينفذ إلى صميم هيكل           نحو ما حددته محكمة البلدان األمريك     

ويرد في الفصل الخامس عشـر  . الدولة بأسره بما في ذلك التصرف ذاته الذي تتصرفه الحكومات نفسها         
من هذا الدليل تحليل أشمل لواجبات الدول بمنع وتقصي انتهاكات حقوق اإلنسان والمعاقبة عليها وتوفير               

  . منهاسبيل لالنتصاف
                                                           ١٤ I-A Court HR, Valasquez Rodriguez, Case Judgment of July 29,. 1988, Series C, No. 4, p. 151, para. 165.  
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الحقوق والحريات المتضمنة في االتفاقية األمريكية " بتأمين"إن االلتزام القانوني 
لحقوق اإلنسان يعني أن من واجب الدول األطراف أن تمنع وتتقصى وتعاقب 

انتهاكات حقوق اإلنسان وأن عليها إن أمكن أن تعيد الحقوق المنتهكة إلى أصحابها 
 .ره األضرار المتكبدةوتوفر التعويض على نحو ما تبر

  

  الحقوق المعترف بها ٢-١-٣
  :أما الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها االتفاقية فهي تشمل ما يلي

  ؛٣ المادة -الحق في الشخصية القانونية  
  ؛٤ المادة -الحق في الحياة بما في ذلك التنظيم الدقيق لعقوبة اإلعدام من منظور دعاة إلغائها  
املة اإلنسانية بما في ذلك عدم التعرض للتعذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                الحق في المع   

  ؛٥ المادة -الالإنسانية أو المهينة 
  ؛٦ المادة -عدم التعرض للرق والعبودية والسخرة  
الحق في الحرية الشخصية واألمان على الشخص بما في ذلك عدم التعرض لالعتقال أو االحتجاز                

  ؛٧مادة  ال-التعسفيين 
  ؛٨ المادة -الحق في محاكمة عادلة  
  ؛٩ المادة -الحق في عدم التعرض لتطبيق قوانين بأثر رجعي  
  ؛١٠ المادة -الحق في التعويض في حالة إساءة تصريف شؤون العدالة  
  ؛١١ المادة -الحق في الحياة الخاصة  
  ؛١٢ المادة -الحق في حرية الوجدان والدين  
  ؛١٣ المادة -التعبير الحق في حرية التفكير و 
 ؛١٤ المادة -الحق في الرد في حالة نشر بيانات غير دقيقة أو تنطوي على اإلساءة  
  ؛١٥ المادة -الحق في التجمع السلمي  
  ؛١٦ المادة -الحق في حرية تكوين الجمعيات  
  ؛١٧ المادة -الحق في التزوج بحرية وفي تكوين األسرة  
  ؛١٨ المادة -الحق في الحصول على اسم  
  ؛١٩ المادة -حقوق الطفل  
  ؛٢٠ المادة -الحق في جنسية  
  ؛٢١ المادة -الحق في الملكية  
  ؛٢٢ المادة -الحق في حرية الحركة واإلقامة  
  ؛٢٣ المادة -الحق في المشاركة في إدارة شؤون الحكم  
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 ٧٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  ؛٢٤ المادة -الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يوفرها القانون  
 .٢٥ المادة -الحق في الحماية القضائية  

وفضال عن االعتراف بهذه الحقوق المدنية والسياسية تتضمن االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق              
 داخليا ومن خـالل     -باتخاذ التدابير   "اإلنسان أيضا مادة تتعهد بمقتضاها الدول األطراف بعبارات عامة          

ل التشريعات وغيرها من الوسائل المالئمة، اإلعمال التـام          التي تكفل تدريجيا، من خال     -التعاون الدولي   
للحقوق المتضمنة في المعايير االقتصادية واالجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المنصوص عليها في            

وكما يبين  ). ٢٦المادة  " (ميثاق منظمة الدول األمريكية بصيغته المعدلة بموجب بروتوكول بيونيس آيرس         
لهذه الحقوق أكثر من عنايته بتنفيذها الفوري       " بالتطور التدريجي "المادة فهو يعنى عناية أبرز      عنوان هذه   

إال أنه مع بدء نفاذ البروتوكول اإلضافي الملحق باالتفاقيـة فـي مجـال الحقـوق                . بالوسائل القضائية 
" التقيد الكامل " برغم أن    االقتصادية واالجتماعية والثقافية اكتسبت هذه الحقوق تعريفا قانونيا أكثر تفصيال         

ويعترف البروتوكول اإلضافي بالحقوق االقتصـادية      ). ١المادة  " (تدريجيا"يظل مع ذلك هدفاً يتم تحقيقه       
  :واالجتماعية والثقافية التالي ذكرها

  ؛٣ المادة -مبدأ عدم التمييز في ممارسة الحقوق المبينة في البروتوكول  
  ؛٦ المادة -الحق في العمل  
  ؛٧ المادة -في ظروف عمل عادلة ومنصفة ومرضية الحق  
  ؛٨ المادة -الحق في إنشاء النقابات  
  ؛٩ المادة -الحق في الضمان االجتماعي  
  ؛١٠ المادة -الحق في الصحة  
  ؛١١ المادة -الحق في بيئة صحية  
  ؛١٢ المادة -الحق في الغذاء  
  ؛١٣ المادة -الحق في التعليم  
  ؛١٤ المادة - الحق في االنتفاع بالثقافة 
  ؛١٥ المادة -الحق في إنشاء وحماية األسر  
  ؛١٦ المادة -حقوق الطفل  
  ؛١٧ المادة -حق المسن في الحماية  
  ؛١٨ المادة -حق المعوقين في الحماية  

  
  ١٩القيود المسموح بوضعها على ممارسة الحقوق ٣-١-٣

حـق  : ددة تحديدا هي   ألغراض مع  اللزوم الحقوق التالية لقيود عند      ممارسةيمكن أن تخضع    
؛ ))٢(١٣المـادة   (؛ الحق في حرية التفكير والتعبيـر        ))٣(١٢المادة  (اإلنسان في إظهار دينه ومعتقداته      

؛ والحق فـي حريـة الحركـة        ))٣(و) ٢(١٦ و ١٥المواد  (والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات       

                                                           
ببعض الحقوق "ا على الحقوق انظر الفصل الثاني عشر من هذا الدليل المتعلق  لالطالع على مزيد من المعلومات حول القيود الممكن فرضه١٩

  ".حريات التفكير والوجدان والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع: الرئيسية األخرى
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ومن األسـس   )). ٣(٢٢المادة  (ده هو   واإلقامة بما في ذلك حق اإلنسان في مغادرة أي بلد بما في ذلك بل             
حماية السالمة العامة والصحة واآلداب العامـة       : التي قد تبرر وضع قيود على ممارسة الحقوق ما يلي         

واألسباب المشروعة تختلف بـاختالف الحـق       (والنظام العام واألمن القومي وحقوق وحريات اآلخرين        
أن يـنظم القـانون ممارسـة الحقـوق         " المحددة   باإلضافة إلى ذلك يجوز وفقا لبعض األسس      ). المحمي

  )).٢(٢٣المادة (المرتبطة بالحق في المشاركة في إدارة شؤون الحكم " واستغالل الفرص
 فإن األحكام المتعلقة بالتقييد تنص على أن القيود المفروضة يجب           بمبدأ الشرعية أما فيما يتعلق    

 ٣٠غير أن المادة    . يتفق مع القانون أو عمال بالقانون     أن ينص عليها قانون أو تنشئ بقانون أو تُفرض بما           
تتضمن حكما عاما ال يجوز بمقتضاه أن تطبق التقييدات التي تفرض على ممارسة الحقوق المتوخـاة فـي       

  ". إال وفقا للقوانين التي تُسن بداعي المصلحة العامة ووفقاً للغرض الذي ُأنشئت من أجله تلك القيود"االتفاقية 
 في  ٣٠الواردة في المادة    " القوانين" محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان عبارة        وقد حللت 

في سياق نظام لحماية حقوق اإلنسان ال يمكن فصلها عن طبيعـة            "فتوى أكدت فيها أن معنى هذه الكلمة        
  الذي" ومنشأ ذلك النظام

متهـا والتـي    هو في الواقع قائم على أساس تأكيد وجود بعض الخصائص التي لهـا حر             "
يختص بها الفرد وال يمكن أن تقيد بصورة مشـروعة مـن خـالل ممارسـة السـلطة                  

  ٢٠."الحكومية

  "وترى المحكمة أنه لذلك
من األساسي أال تترك التدابير التي تتخذها الدولة والتي تمس الحقوق األساسـية لتقـدير               "

ـ           ة عـدم خـرق     الحكومة بل ينبغي إحاطتها بمجموعة من الضمانات التي تستهدف كفال
  ٢١."الخصائص التي يتمتع بها الفرد والتي لها حرمتها

إن أهم ضمان من هذه الضمانات ربما يكمن في أن التقييدات التـي             "وأضافت المحكمة قولها    
 وعبـارة   ٢٢"تفرض على الحقوق األساسية توضع بحكم قانون تسنه الهيئة التشـريعية وفقـا للدسـتور              

  أي؛"  تعني على هذا النحو القانون األساسي٣٠الواردة في المادة " القوانين"
معيار قانوني تقره الهيئة التشريعية ويسنه الفرع التنفيذي وذلك عمال باإلجراء المبين في             "

  ٢٣."القانون المحلي لكل دولة

أنه ينبغـي أن    "وهذا معناه   " المصلحة العامة   "  ب" القوانين" تربط كذلك عبارة     ٣٠بيد أن المادة    
من االتفاقية وهو مفهـوم تـرى       ) ٢(٣٢كما هو مشار إليه في المادة       " الرفاه العام "تحقيق  تعتمد من أجل    
  المحكمة أنه؛
يجب أن يفسر على أنه عنصر ال يتجزأ من النظام العام في الدول الديمقراطية، غايتـه                "

حماية الحقوق األساسية لإلنسان وتأكيد الظروف التي ستسمح لــه بتحقيـق            "األساسية  
  ٢٤."الروحي والمادي ويحقق السعادةالتقدم 

الحق في المثول أمـام     وكما تم في وقت الحق إعادة تأكيد ذلك في فتواها التي أصدرتها بشأن              
  ٢٥."رابطة ال انفصام لها بين مبدأ الشرعية والمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون" هناك تبعا لذلك محكمة

                                                           ٢٠ I-A Court HR, The Word "Law in Article 30 of the American Convention on Human Rights, Advisory Opinion OC-6/86 of May 
9, 1986, Series A. No. 6, p. 20, para. 21.  

  .٢٢، الفقرة ٣٠ و٢٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٢١
  .٣٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢
  .٢٧، الفقرة ٣٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣
  .٢٩، الفقرة ٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤
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كام التقييد المتعلقة بممارسة الحق في التجمـع         فإن أح  بمبدأ المجتمع الديمقراطي  وفيما يتعلق   
ضـرورية  أن تكون   "والحق في حرية تكوين الجمعيات هي وحدها التي تنص على أن القيود يجب أيضا               

بيد أنه مثلما شددت على ذلك محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان فـي             ". بالنسبة لمجتمع ديمقراطي  
 بشأن الحق في حريـة      معية ينص عليها القانون لممارسة الصحافة     العضوية اإللزامية في ج   فتوى بشأن   

 فإن تفسير األحكام الواردة في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان تحكمـه             ١٣التعبير الوارد في المادة     
 اللتين تنصان على التوالي     ٢٦)٢(٣٢و) ج(٢٩أيضاً التقييدات المنصوص عليها بوجه خاص في المادتين         

يستبعد الحقوق أو الضمانات األخرى التي هي       ) ج... (ر أي حكم في هذه االتفاقية على أنه         أال يفس "على  
المـادة   ("أو مستقاة من الديمقراطية التمثيلية كشكل من أشكال الحكـم         متأصلة في الشخصية اإلنسانية     

رفـاه  والمطالـب العادلـة ل    حقوق اإلنسان محدودة بمقتضى حقوق اآلخرين وأمن الغير         "؛ وأن   )ج(٢٩
  ).، الخط الغليظ للتشديد وهو مضاف)٢(٣٢المادة  ("العمــوم في مجتمع ديمقراطي

السياق الذي يجب في إطاره أن تفسر التقييدات المسموح بها          "وهذه المواد تحدد بوجه خاص      
  :وترى المحكمة أنه يترتب)" ٢(١٣بمقتضى المادة 

المجتمـع  "و" الديمقراطية التمثيلية "،  "المؤسسات الديمقراطية "على اإلشارة المتكررة إلى     "
أن المسألة المتعلقة بما إذا كان تقييد حرية التعبير الذي تفرضه دولـة مـن               " الديمقراطي

أو ) أ(هدف من األهداف المدرجة في الفقـرتين الفـرعيتين          " الزم لكفالة "الدول هو تقييد    
ت والمؤسسـات   يجب البت فيها باإلشارة إلى االحتياجـات المشـروعة للمجتمعـا          ) ب(

  ٢٧."الديمقراطية

  :وخلصت المحكمة إلى أنه تبعا لذلك
وبخاصة في تفسـير  ... يجب أن يهتدى في تفسير االتفاقية بالمطالب العادلة للديمقراطية      "

األحكام التي تنطوي على عالقة حرجة بصيانة المؤسسات الديمقراطية وأدائهـا السـليم             
  ٢٨."لوظائفها

لى ممارسة الحقوق قيودا مشروعة بموجب االتفاقية لتكون القيود التي تفرض ع
  :األمريكية لحقوق اإلنسان يجب أن تمتثل هذه القيود لما يلي

   من حيث وجوب استناد التدابير التقييدية إلى القانون؛،مبدأ الشرعية •
من حيث وجوب الحكم على اإلجراءات التي تُفرض مبدأ المجتمع الديمقراطي،  •

ات الشرعية التي تتطلبها المجتمعات والمؤسسات بالرجوع إلى االحتياج
  الديمقراطية

 من حيث أن التدخل في ممارسة الفرد لحقوقه يجب أن  التناسب،-مبدأ الضرورة  •
 .يكون تدخال ضروريا في مجتمع ديمقراطي لواحد أو أكثر من األغراض المحددة

  

                                                                                                                                                                                             ٢٥ I-A Court HR, Habeas Corpus in Emergency Situations (Art. 27(2), 25(1) and 7(6), Advisory Opinion OC-8/87 of January 30, 
1987, Series A, No. 8, p. 40, para. 24.  

٢٦ I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (Art 13 and 29 
American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 1985, Series A, No. 5, p. 105, para. 41.  

  .)التشديد مضاف (٤٢ ، الفقرة ١٠٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٧
  .٤٤، الفقرة ١٠٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٨
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  نونيةالحاالت التي يسمح فيها بعدم التقيد بااللتزامات القا ٤-١-٣
 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان هي األخرى، مع بعـض التعـديالت             ٢٧ المادة   تتوقع
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إمكانية عدم تقيد الدول األطـراف              ٤مقارنة بالمادة   

الزمة لهذا الحق وستعالج   ويرد أدناه استعراض موجز للشروط الم     . بااللتزامات المعقودة بموجب االتفاقية   
  :بمزيد من التفصيل في الفصل السادس عشر

إال زمن الحرب أو الخطر الداهم أو غيـر         " عدم التقيد بالتزاماتها     ال يمكن لدولة طرف أن تلجأ إلى       
وهذا التعريف  )). ١(٢٧المادة  " (ذلك من حاالت الطوارئ التي تهدد استقالل أو أمن الدولة الطرف          

 مـن   ١٥ من العهد الدولي والمادة      ٤ إلى حد ما عن الصيغة الواردة في المادة          صيغ بشكل يختلف  
  االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان؛

من االتفاقية األمريكية علـى قائمـة       ) ٢(٢٧تنص المادة   : حالة عدم جواز تقييد بعض االلتزامات      
الحـق فـي الشخصـية       (٣ المادة: طويلة من األحكام التي ال يجوز تعليقها بأي حال من األحوال          

عـدم   (٦؛ المـادة    )الحق في المعاملة اإلنسـانية     (٥؛ المادة   )الحق في الحياة   (٤، المادة   )القانونية
حرية  (١٢؛ المادة   )عدم تطبيق القوانين على الشخص بأثر رجعي       (٩؛ المادة   )التعرض لالسترقاق 

حقـوق  ( ١٩؛ المـادة    )فـي اسـم   الحق   (١٨؛ المادة   )حقوق األسرة  (١٧؛ المادة   )الوجدان والدين 
؛ )الحق في المشاركة في إدارة شـؤون الحكـم         (٢٣؛ المادة   )الحق في جنسية   (٢٠؛ المادة   )الطفل

  ٢٩؛ )الخط الغليظ مضاف للتشديد ("الضمانات القانونية األساسية لحماية مثل هذه الحقــوق"و
التقيد بالتزاماتها بموجـب  أن تتخذ من تدابير عدم " ال يجوز لدولة طرف :شرط الضرورة القصوى   

" هذه االتفاقية إال ما تستوجبه مقتضيات الحالة وللمدة الزمنية التي تتطلبها تلك المقتضيات فحسـب              
  ؛))١(٢٧المادة (
 ال يجب أن تكون تدابير عدم التقيـد التـي           :شرط التوافق مع االلتزامات القانونية الدولية األخرى       

من قبيـل االلتزامـات     " اماتها األخرى بموجب القانون الدولي    غير متمشية مع التز   "تتخذها الدولة   
  ؛))١(٢٧المادة (المعقودة بموجب المعاهدات الدولية األخرى أو القانون الدولي العرفي 

على تمييز أساسه العـرق أو اللـون أو         " ال ينبغي أن تنطوي تدابير عدم التقيد         :شرط عدم التمييز   
  ، وأخيراً)١(٢٧المادة " (أ االجتماعيالجنس أو اللغة أو الدين أو المنش

   لكي تستفيد الدولة الطرف من حق عدم التقيد المنصوص عليه فـي المـادة              :شرط اإلبالغ الدولي   
قيام تلـك   "التي تنص على وجوب     ) ٣(٢٧يجب عليها أن تمتثل للشروط الواردة في المادة         ) ١(٢٧

يق األمـين العـام لمنظمـة الـدول         الدولة الطرف فورا بإبالغ الدول األطراف األخرى، عن طر        
األمريكية، باألحكام التي قررت تعليق تطبيقها واألسباب التي دعت إلى ذلـك التعليـق والتـاريخ                

  ".المحدد إلنهائه

 من االتفاقية ٢٧عندما تلجأ الدول األطراف إلى عدم التقيد بالتزاماتها طبقا للمادة 
 : لما يلياألمريكية لحقوق اإلنسان يجب عليها أن تمتثل

  شرط وجود الخطر االستثنائي؛ •
  شرط عدم جواز تقييد بعض االلتزامات؛ •
  شرط الضرورة القصوى؛ •

في فتويين صادرتين عن محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان وسيتم " هذه الحقوقالضمانات القانونية األساسية لحماية مثل " فسرت عبارات ٢٩                                                           
  .١٦التعرض لذلك بمزيد من التفصيل في الفصل 
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  شرط التوافق مع االلتزامات الدولية األخرى؛ •
  شرط عدم التمييز؛ •
 .شرط اإلبالغ الدولي •

  

  آلية التنفيذ ٥-١-٣
، مـن لجنـة البلـدان       يتألف نظام البلدان األمريكية لحماية حقوق اإلنسان، بالدرجة األولـى         

األمريكية لحقوق اإلنسان وبالدرجة الثانية من محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بالنسـبة للـدول               
وفي هذا السياق سيتم التعرض بعبارات عامة لإلجراءات المعنية         . األطراف التي قبلت واليتها القضائية    

  :فحسب
 تتألف لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان من        :ناإلنسااختصاص لجنة البلدان األمريكية لحقوق       

تتمثل وظـائفهم الرئيسـية فـي       )) ١(٣٦ و ٣٤المادتان  (سبعة أعضاء ينتخبون بصفتهم الشخصية      
إشاعة الوعي بحقوق اإلنسـان فـي       ) ١(بوسائل منها   " تعزيز احترام حقوق اإلنسان والدفاع عنها     "

ـ    ) ٢(األمريكيتين؛   ات الـدول األعضـاء، عنـدما تـرى أن ذلــك            التقدم بتوصيات إلى حكوم
اتخـاذ  ) ٤(إعداد الدراسات والتقارير التي ترى أنها مستصوبة لتأدية واجباتها؛ و         ) ٣(مستصوبـا؛  

المـادة  (التدابير بشأن االلتماسات وغير ذلك من الرسائل عمالً بما لها من سلطة بموجب االتفاقية               
 بمقتضـى   إلزامـي  المقدم إلى اللجنـة       الشخصي والحق في االلتماس  )). و(و) ج(،  )ب(،  )أ(٤١

أن ألي شخص أو مجموعة من األشخاص أو أي كيان غير حكومي معترف به              "االتفاقية التي تفيد    
... أن يتقدم بالتماسـات     ] الدول األمريكية [قانونا في دولة أو أكثر من الدول األعضاء في منظمة           

ومن ). ٤٤المادة  " ( االتفاقية من قبل دولة طرف     تتضمن االنسحاب أو تقديم شكاوى من انتهاك هذه       
ناحية أخرى تتطلب الشكاوى المتبادلة بين الدول إعالنا محددا تعترف بموجـبه الـدول المعنيـة               
باختصاص اللجنة في بحث الرسائل التي توجه إليها نظرها دولة طرف أخـرى تكـــون قـد                 

  )).٢(و) ١(٤٥المادة (أصدرت اإلعالن نفسه 
ماس فردي أو رسالة مشتركة بين مجموعة من الـدول يقـدمان إلـى اللجنـة مرهـون       وقبول الت 

وباإلضافة إلى ذلك يجب    )). أ)(١(٤٦المادة  (باشتراطات عدة مثل استنفاد سبل االنتصاف الوطنية        
أن يقدم االلتماس أو الرسالة في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي تلقى فيه الشخص الذي يدعي                 

م النهائي ويجب أال تكون الشكوى المقدمة تنتظر النظـر فيهـا لتسـوى بموجـب                أنه ضحية الحك  
ويجب بطبيعة الحال أن تتضـمن االلتماسـات        )). ج(و) ب)(١(٤٦المادة  (إجراءات دولية أخرى    

الفردية معلومات من قبيل اسم الشخص الذي يدعي أنه ضحية أو اسـم مـن يمثلـه وعنوانهمـا                   
  بيد أن قاعدة استنفاد سبل االنتصاف الوطنية ال تطبق في الحـاالت            )).د)(١(٤٦المادة  (وتوقيعهما  

السبل القانونية لحماية الحق أو الحقوق التـي يـدعى أنهـا            "التي ال يتيح فيها التشريع المحلي       ) أ(
حيث يكون الشخص الذي يدعي أنه ضحية قد حرم من إمكانية توخي سـبل              ) ب(؛  "موضع انتهاك 

" تأخير ال مبرر لـه في صدور الحكـم النهـائي         "يث يكــون هناك    ح) ج(االنتصاف الوطنية؛ و  
  )).٢(٤٦المادة (

ال أساس لهما مـن  "فإذا كان االلتماس أو الرسالة ال يفيان بهذه الشروط أو كانا، على سبيل المثال،               
وفي غير ذلك من    ). ٤٧المادة  (تعلن اللجنة عدم مقبولية االلتماس أو الرسالة        " الصحة بشكل واضح  

لحاالت تعلن اللجنة مقبوليتهما وهذا يعني أن على اللجنة أن تمضي في طلب المزيد من المعلومات           ا
ويمكنها أن تجري   )). أ)(١(٤٨المادة  (من األطراف بغية تمكينها من إجراء تحليل أعمق للشكاوى          

) ١(٤٨المادة  (أيضا بحثا موقعيا وتستمع إلى بيانات شفوية باإلضافة إلى الرسائل الخطية التي تقدم              
ويمكن للجنة، في هذه المرحلة، أن تعلن عدم مقبولية االلتماس أو الرسالة أو أنهما في               .  ))  ه(و) د(
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بوضـع نفسـها    "وكبديل لذلك تقوم اللجنة     )). ج)(١(٤٨المادة  (غير محلهما أو تعوزهما االثباتات      
نادا إلى احتـرام حقـوق      تحت تصرف األطراف المعنية بغية التوصل إلى تسوية ودية للمسألة است          

فإن لم يتم التوصل إلى تسـوية فـإن         )). و)(١(٤٨المادة  " (اإلنسان المعترف بها في هذه االتفاقية     
التي "ويقدم التقرير إلى الدول األطراف      " تقوم بوضع تقرير تضمنه الوقائع وتبين استنتاجاتها      "اللجنة  

مكن للجنة، بعد مرور فترة محددة إن لم        وي)). ٢(و) ١(٥٠المادة  " (يجب عليها أن تمتنع عن نشره     
تبين رأيها واسـتنتاجاتها فيمـا يتعلـق        "تسو خاللها هذه المسألة أو لم تعرض على المحكمة، أن           

ويجوز لها في الحاالت التي ال تقوم فيها الدولـة المعنيـة            ". بالمسألة المعروضة عليها للنظر فيها    
  ).٥١المادة (ة المطاف نشر تقريرها أن تقرر في نهاي" باتخاذ التدابير المالئمة"

وفيما يتعلق بالدول األعضاء في منظمة الدول األمريكية التي لم تصدق حتى اآلن علـى االتفاقيـة            
األمريكية لحقوق اإلنسان للجنة اختصاص تلقي التماسات تنطوي على انتهاكات مزعومة لإلعالن            

  ٣٠.األمريكي لحقوق الشخص وواجباته
ة األخرى للسلطات المنوطة باللجنة ما يتمثل في اختصاصها بشأن طلب الفتاوى            ومن الجوانب المهم  

وعلى هذا النحو صدرت الفتوى المهمـة       ). ٦٤المادة  (من محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان       
  . عن المحكمة بناء على طلب قدمته اللجنةالحق في المثول أمام المحكمة في حاالت الطوارئبشأن 

 بلغ عدد   ٢٠٠١أبريل  / نيسان ١٦ حتى تاريخ    :كمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان    اختصاص مح  
 وتتألف المحكمة من سبعة قضاة ينتخبـون        ٣١. دولة ٢١الدول التي قبلت الوالية اإللزامية للمحكمة       

وقبل أن يتسـنى    . ولها أمانة موجودة في سان خوسيه بكوستاريكا      ). ٥٢المادة  (بصفتهم الشخصية   
)). ٢(٦١المـادة  (النظر في قضية من القضايا يجب إتمام الدعوى المعروضة على اللجنة           للمحكمة  

باتخاذ التدابير المؤقتـة التـي تراهـا        "تقوم المحكمة   " وفي حاالت الخطورة والطوارئ القصوى    "
ويجوز لها، بناء على طلب من اللجنة، أن تقوم بذلك أيضاً فيما يخص الحاالت التـي لـم                  " مالئمة

واألحكام الصادرة عن المحكمة نهائية وتتعهد الدول األطـراف         )). ٢(٦٣المادة  (ليها بعد   تعرض ع 
  )).١(٦٨ و٦٧المادتان " (في أي قضية تكون تلك الدول طرفا فيها"باالمتثال لتلك األحكام 

تختلف آلية التنفيذ المنصوص عليها في البروتوكول اإلضافي في مجال الحقوق االقتصـادية             
 والثقافية عن اإلجراءات المنصوص عليها في االتفاقية من حيث إن الدول األطراف تتعهـد               واالجتماعية

بتقديم تقارير مرحلية حول التدابير التدريجية التي تكون قد اتخذتها لتأمين االحترام الواجب للحقوق              "فقط  
لـى تطبيـق    ويـنص البروتوكـول ع    ). من البروتوكول ) ١(١٩المادة  " (المنصوص عليها في االتفاقية   

إجراءات الشكاوى التي ترفع إلى اللجنة والمحكمة إال فيما يخص الحق بتنظيم النقابات واالنضمام إليهـا                
وذلك فقط في الحاالت التي يكون فيها االنتهـاك المزعـوم           ) ١٣المادة  (والحق في التعليم    )) أ(٨المادة  (
  )).٦(١٩المادة (إلى الدولة الطرف " معزواً مباشرة"

ولت اللجنة والمحكمة كلتاهما عددا ال بأس به من القضايا التي يمكن الوقوف عليها فـي                وقد تنا 
ويوفر التقرير السنوي للجنة البلدان األمريكية لحقـوق اإلنسـان          . التقارير السنوية المقدمة من كل منهما     

اقية األمريكية معلومات مهمة حول أنشطة اللجنة على العموم وهي أنشطة تتخطى إلى حد بعيد إطار االتف       
  .لحقوق اإلنسان

 ٨ أثناء دورتها التاسعة واألربعين المعقودة في ٦٦٠ التي أقرتها اللجنة في جلستها لوائح لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ٥١ انظر المادة ٣٠                                                           
 والمنشورة في وثيقة منظمة الدول ١٩٨٧يونيه / حزيران٢٩ المعقودة في ٩٣٨ والتي عدلت في دورتها السبعين في جلستها ١٩٨٠أبريل /نيسان

 OEA/Ser.I/V/II.82, doc. 6, rev.1, July, 1992, Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-Americanاألمريكية 
System, p. 121.  

السنوي للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ، التقرير OEA/Ser.I/V/II.82, doc. 20 rev انظر الوثيقة الصادرة عن منظمة الدول األمريكية ٣١
: ؛  ويمكن االطالع على نص هذا التقرير على الموقع التالي من شبكة اإلنترنت١، المرفق ٢٠٠٠لعام 
htm.TOC/eng2000/annualrep/org.oas.cidh.www://http.  



   صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 ٨٣ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

باختصاص تلقي االلتماسات المتعلقة تتمتع لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان 
  :باالنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان

من أي شخص أو مجموعة من األشخاص أو أي كيان غير حكومي معترف به  •
  ؛)٤٤المادة (قانونا، وهذا االختصاص إلزامي 

ف ضد دولة طرف أخرى إذا كان ذلك االختصاص قد تم االعتراف من دولة طر •
  ؛)٤٥المادة (به 
 النظر في القضايا التي  باختصاصمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسانتتمتع 

ترفعها إليها الدول األطراف واللجنة شرط أن تكون هذه القضايا قد جرى النظر فيها 
 ).٦١المادة (أوال من قبل اللجنة 

  

  ١٩٨٥اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،   ٢-٣
فبرايـر  / شباط ٢٨ في   ١٩٨٥بدأ نفاذ اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،          

 ٣٢. دولة١٦ بلغ عدد الدول األطراف في االتفاقية ٢٠٠٢أبريل / نيسان٩ وحتى تاريخ ١٩٨٧

  
  نطاق االتفاقية ١-٢-٣

يفهم التعذيب على أنه أي فعل يرتكب عمداً وينتج عنه ألم أو عـذاب شـديد،                "ا لالتفاقية   طبق
جسديا كان أم عقليا، يلحق بشخص ألغراض التحقيق الجنائي، وذلك كوسيلة تخويف أو كعقاب شخصي               

ويفهم التعذيب أيضا على أنه استخدام الطـرق التـي          . أو كإجراء وقائي أو كعقوبة أو ألي غرض آخر        
يستهدف لها شخص بقصد طمس هوية الضحية أو الحد من قدراته البدنية أو العقلية ولو لم تتسبب تلـك                   

  ).٢المادة " (الطرق في ألم بدني أو كرب ذهني
وتحدد االتفاقية باإلضافة إلى ذلك ميدان المسؤولية الشخصية التي يتحملهـا أولئـك الـذين               

عذيب أو الذين يقصرون في منعه برغم قدرتهم على ذلك          يرتكبون أو يحرضون أو يحملون الغير على الت       
ال يسمح باتخاذ الظروف االستثنائية مثل      "وعلى غرار اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب        ). ٣المادة  (

حالة الحرب أو خطر الحرب أو حالة الحصار أو الطوارئ أو عـدم االسـتقرار الـداخلي أو تعليـق                    
م االستقرار السياسي الداخلي أو غير ذلك من حاالت الطـوارئ العامـة أو              الضمانات الدستورية أو عد   

للطابع "عالوة على ذلك ال يمكن      ). ٥المادة  " (الكوارث ذريعة أو مبررا مقبوال الرتكاب جريمة التعذيب       
  ).٥المادة (أن يبرر اللجوء إلى التعذيب " الخطر الذي يطبع شخصية المحتجز أو السجين

  
  لدول األطرافتعهدات ا ٢-٢-٣

تتخذ الدول األطراف تدابير فعالة لمنع التعذيب فـي نطـاق واليتهـا             "تنص االتفاقية على أن     
أن تكفل اعتبار كافة أعمال التعذيب ومحاولة ارتكابه جرائم بمقتضـى           "و" القانونية وأن تعاقب من يمارسه    

 أحكاما تتعلق بأمور منها تدريب موظفي       وتتضمن االتفاقية باإلضافة إلى ذلك    ). ٦المادة  " (قوانينها الجنائية 
وواجب إنشاء والية   ) ٨المادة  (وإجراء التحقيقات المحايدة بخصوص التعذيب المزعوم       ) ٧المادة  (الشرطة  

  ).١٤ و١٣المادتان (وتسليم المجرمين ) ١٢المادة (إقليمية تخص جريمة التعذيب في بعض الحاالت 
  

                                                           ٣٢ html.51-a/Sigs/nglishe/juridico/org.oas.www://http; for the ratifications see 67. OAS, Treaty Series, No.  
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  آلية التنفيذ ٣-٢-٣
ألمم المتحدة واالتفاقية األوروبية المتعلقتين بالتعذيب ال تنص اتفاقيـة البلـدان          خالفا التفاقية ا  

تقوم الدول األطـراف    " من هذه االتفاقية     ١٧غير أنه استنادا للمادة     . األمريكية على أي آلية محددة للتنفيذ     
رية أو غير ذلك مـن      بإبالغ لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بأي تدابير تشريعية أو قضائية أو إدا            

لكي تسعى في تقريرها السنوي "؛ واألمر متروك بعد ذلك للجنة "التدابير التي تعتمدها تطبيقا لهذه االتفاقية
المادة " (لتحليل الحالة الراهنة في الدول األعضاء في منظمة الدول األمريكية لمنع التعذيب والقضاء عليه             

 أي إمكانية بالنسبة للجنة للقيام بأي تحقيقات موضوعية في بلد           وعلى هذا النحو ال ترتئي االتفاقية     ). ١٧
بيد أن بإمكان اللجنة أن تقوم بزيارات باالتفـاق مـع           . توجد أسباب تحملها على أن التعذيب يمارس فيه       

  .الدولة المعنية متذرعة في ذلك بميدان اختصاصها العام المحدد بمقتضى ميثاق منظمة الدول األمريكية

الدول األطراف أن تقوم، بمقتضى اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب يجب على 
والمعاقبة عليه باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه في نطاق واليتها 

  .القضائية

وعلى غرار ما تؤكده االتفاقية المذكورة، ال يمكن أن يقيد الحق في عدم التعرض 
 .ئ أيا كان نوعها يمكن أن تبرر أعمال التعذيبللتعذيب وما من حالة طوار

  

  ١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص،  ٣-٣
اعتمدت اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص من قبل الجمعيـة العامـة              

 ٩وحتـى تـاريخ     . ١٩٩٦س  مـار / آذار ٢٨ وبدأ نفاذها فـي      ١٩٩٤لمنظمة الدول األمريكية في عام      
 وقد صيغت هذه االتفاقية استجابة للموجة       ٣٣. دول ١٠ بلغ عدد الدول األطراف فيها       ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

العارمة من حاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي التي حدثت في العديد من أنحاء األمريكيتين طيلـة                 
  .السبعينات وفي الثمانينات بوجه خاص

  
  فاقيةنطاق االت ١-٣-٣

يعتبر االختفاء القسري هو العمل المتمثـل فـي حرمـان           " كما هو وارد تعريفه في االتفاقية       
شخص أو أشخاص من حريتهم بأي طريقة كانت والذي يقترفه وكالء تابعون للدولـة أو أشـخاص أو                  

ياب مجموعات من األشخاص يتصرفون بتفويض من الدولة أو دعم أو موافقة منها ويلي ذلك االختفاء غ               
المعلومات أو رفض االعتراف بالحرمان من الحرية أو إعطاء معلومات بصدد المكان الذي يوجد فيـه                

  ).المادة الثانية" (ذلك الشخص مما يعرقل لجوءه إلى سبل االنتصاف المطبقة والضمانات اإلجرائية
  

  تعهدات الدول األطراف ٢-٣-٣
ختفاء القسري لألشخاص وعدم السماح     تتعهد الدول األطراف، بوجه خاص، بعدم ممارسة اال       

به أو السكوت عنه حتى في حاالت الطوارئ أو تعليق الضمانات الفرديـة؛ وبـأن تقـوم فـي نطـاق                     
اختصاصاتها بمعاقبة األشخاص الذين يرتكبون أو يسعون الرتكاب جريمة االختفاء القسري لألشـخاص             

 وأن تتعاون هذه الدول األطراف فيمـا بينهـا          ومعاقبة الجهات التي تتواطؤ معهم أو تيسر لهم أعمالهم؛        
للمساعدة على منع حاالت اختفاء األشخاص والمعاقبة عليها والقضاء عليها قضاء مبرمـا، وأن تسـن                 

  .html.60-a/Sigs/nglishe/juridico/org.oas.www://http انظر ٣٣                                                           
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اإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائية وغير ذلك من اإلجراءات الضرورية لالمتثـال لاللتزامـات             
ولى؛ ولالطالع على مزيد من التفاصيل بشأن واجب اتخاذ إجراءات          المادة األ (المعقودة بموجب االتفاقية    

  ).تشريعية انظر كذلك المادة الثالثة
وتنظم االتفاقية عالوة على ذلك واجب تحديد الوالية المتعلقة بالحاالت التي تنطـوي علـى               

ائم سياسية  وتنص على وجوب عدم اعتبار تلك الحاالت جر       ) المادة الرابعة (االختفاء القسري لألشخاص    
ال تخضع  "فضال عن ذلك    ). المادة الخامسة (ألغراض تسليم مرتكبيها بل تعتبر جرائم تستوجب تسليمهم         

؛ ما لـم    "للتقادم المالحقة الجنائية المتعلقة باالختفاء القسري لألشخاص والعقوبة التي ينزلها القضاء بهم           
يلزم من ناحية أخرى أن     "؛ وفي هذه الحالة     يكن هناك معيار ذو طابع أساسي يمنع من تطبيق هذه القاعدة          

تكون فترة التقادم مساوية للفترة التي تطبق في حالة أخطر الجرائم المنصوص عليها في القوانين الوطنية                
ومن الالفت لالنتباه أن األشخاص الذين يزعم أنهم مسؤولون عـن           ). المادة السابعة ..." (للدولة الطرف   

ال يمكن أن يحاكموا إال من قبـل جهـات قضـائية    "ختفاء قسري لألشخاص األفعال التي تشكل جريمة ا  
باستبعاد جميع الواليات القضائية الخاصة األخرى وال سـيما         مختصة تابعة للقانون العادي في كل دولة        

  ).المادة التاسعة؛ الخط الغليظ للتشديد وهو مضاف ("الواليات القضائية العسكرية
ئر االتفاقات المتعلقة بالتعذيب ال يمكن التذرع بالظروف االستثنائية         وكما هو الشأن بالنسبة لسا    

من قبيل حالة الحرب أو أي حالة طوارئ عامة أخرى لتبرير حاالت االختفـاء القسـري؛ وفـي تلـك                    
يستبقى الحق في إجراءات وسبل التقاضي السريعة والفعالة كوسيلة لتحديد مكان وجود الشخص    "الحاالت  

يته والتأكد من حالته الصحية أو تحديد المسؤول الذي أمر بحرمانه من الحرية أو نفـذ  الذي حرم من حر 
يتاح للسلطات القضائية المختصة سـبيل الوصـول        "وفيما يتصل بمثل هذه اإلجراءات،      ". ذلك الحرمان 

ـ                 اكن الخالي من العراقيل والفوري إلى مراكز االعتقال كافة وإلى كل وحدة من وحداتها وإلى جميع األم
التي يوجد بصددها سبب يحمل على االعتقاد أن الشخص المختفي يمكن أن يكون موجودا فيها بما فـي                  

  ).المادة العاشرة" (ذلك األماكن التي تخضع للوالية العسكرية
  

  آلية التنفيذ ٣-٣-٣
تخضع عملية تجهيز االلتزامات أو الرسائل المقدمة إلى لجنة البلـدان   "تنص االتفاقية على أن     

األمريكية لحقوق اإلنسان والتي يدعى فيها اختفاء أشخاص قسرا لإلجـراءات المقـررة فـي االتفاقيـة                 
األمريكية لحقوق اإلنسان وللنظام األساسي واللوائح الخاصة باللجنة وللنظام األساسي والنظام الـداخلي             

المادة الثالثة  " (دابير االحتياطية لمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بما في ذلك األحكام المتعلقة بالت          
وهناك أيضاً إجراء عاجل منصوص عليه بالنسبة للحاالت التي تتلقى فيها لجنة البلدان األمريكية          ). عشرة

بصورة "لحقوق اإلنسان التماسا أو رسالة يتعلقان باختفاء قسري مزعوم تتطلب من أمانتها التنفيذية القيام               
تزويدها بمعلومات تتعلق بمكان وجود الشخص المعني       " الحكومة المعنية عاجلة وسرية بتوجيه طلب إلى      

  ).المادة الرابعة عشرة(

تمثل اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص إعادة تأكيد لحقيقة أن 
وال يمكن . االختفاء القسري لألشخاص عمل ينتهك قانون حقوق اإلنسان الدولي

لقسري لألشخاص في ظل أي ظرف من الظروف حتى في حاالت تبرير االختفاء ا
  ..الطوارئ

واألشخاص الذين يتهمون باشتراكهم في اختفاء شخص من األشخاص قسرا ال 
وال يمكن محاكمتهم بموجب والية . يحاكمون إال من طرف محاكم القانون العادية

 .قضائية خاصة

  



  صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ة العدلحقوق اإلنسان في مجال إقام  ٨٦

المــرأة والمعاقبــة    اتفاقية البلدان األمريكية بشأن العنف ضـد          ٤-٣
  ١٩٩٤عليـه واستئصاله، 

ة والمعاقبة عليه واستئصاله التي     اعتمدت اتفاقية البلدان األمريكية بشأن منع العنف ضد المرأ        
 من قبل الجمعية العامة لمنظمة الدول األمريكية وبـدأ          ١٩٩٤في عام   " اتفاقية بيليم دو بارا   "تسمى أيضا   

 بلغ عدد الدول األعضـاء التـي        ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٩وحتى تاريخ   . ١٩٩٥مارس  / آذار ٥نفاذها في   
 هي المعاهدة الدولية الوحيدة التـي تسـتهدف حصـرا            وهذه االتفاقية  ٣٤. دولة ٣١صدقت على االتفاقية    

  .القضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس
  

  نطاق االتفاقية ١-٤-٣
يفهم العنف ضد المرأة على أنه أي فعل أو تصرف، قائم على أساس             "ألغراض هذه االتفاقية    

معاناة للمرأة سواء في العلن أو فـي        نوع الجنس، يتسبب في الوفاة أو في اإليذاء الجنسي أو النفسي أو ال            
وكما ورد تحديده باإلضافة إلى ذلك فإن العنف ضد المرأة ينبغي، فـي             ). ١المادة  " (إطار الحياة الخاصة  

بغض النظر عمـا إذا كـان هـذا         " أن يفهم على أنه يشمل العنف البدني والجنسي والنفسي        "جملة أمور،   
 في نطاق أي عالقة أخرى قائمة بـين األشـخاص أو فـي              العنف يحدث في إطار األسرة أو المنزل أو       

المادة (المجتمع المحلي أو ارتكبته أو ساندته الدولة أو وكالؤها بغض النظر عن المكان الذي يحدث فيه                 
العامة منهـا أو    وعلى هذا النحو يكون نطاق التطبيق شامال ويغطي كافة مجاالت المجتمع            )). ج(-)أ(٢

  . على حد سواءالخاصة
ؤكد االتفاقية باإلضافة إلى ذلك على حق المرأة في أن تتمتع بممارسة وحماية كافة حقوق               وت

تعترف بأن العنف   "اإلنسان المنصوص عليها في الصكوك اإلقليمية والدولية وينبغي للدول األطراف أن            
المادتـان  (ثقافية  ممارسة الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وال      " ضد المرأة يمنع وينافي   

وأخيراً تنص االتفاقية على أن حق كل امرأة في عدم التعرض للعنف يشمل، في جملـة أمـور،           ). ٥-٤
  ).٦المادة (الحق في أن تقدر مكانتها وتثقف بعيدا عن نماذج السلوك النمطية 

  
  تعهدات الدول األطراف ٢-٤-٣

وسائل المناسبة ودون تـأخير،     أن تتوخى، بجميع ال   "توافق الدول األطراف بوجه خاص على       
تتعهد بأن تتخـذ تـدريجيا      "وكذلك  ) ٧المادة  " (سياسات تمنع العنف ضد المرأة وتعاقب عليه وتستأصله       

تعزيز الوعي بحق المرأة في عدم التعرض للعنف والتقيد بهذا          "مثل البرامج التي تستهدف     " تدابير محددة 
النهوض بتثقيف وتـدريب كافـة      "و"  لسلوك المرأة والرجل   وتعديل النماذج االجتماعية والثقافية   "،  "الحق

  ).٨المادة " (المعنيين بإقامة العدل والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين
  

  آلية التنفيذ ٣-٤-٣
  :تشتمل آلية التنفيذ المتوخاة في االتفاقية على جوانب ثالثة هي

 األول، بتضمين تقاريرها الوطنية المقدمة       تقوم الدول األطراف، في المقام     :إجراءات رفع التقارير   
معلومات بشأن التدابير التي اتخذتها لمنـع وحظـر         " أموراً منها    لجنة البلدان األمريكية للمرأة   إلى  

  ؛)١٠المادة (وأية صعوبات واجهتها في تطبيق تلك التدابير " العنف ضد المرأة

  .html.61-a/Sigs/english/juridico/org.oas.www://http انظر ٣٤                                                           



   صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 ٨٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 من محكمة البلدان فتوى للمرأة أن تطلب    يجوز للدول األطراف وللجنة البلدان األمريكية      :الفتـاوى  
األمريكية لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بتفسير اتفاقية منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله 

 ؛ وأخيراً،)١١المادة (

 ألي فرد أو مجموعة من األفراد أو أي كيان غير حكومي معترف به قانونـا                :االلتماسات الفردية  
لجنة البلدان  أن يرفع التماسا إلى     " من الدول األعضاء في منظمة الدول األمريكية         في دولة أو أكثر   

 من االتفاقية من قبل دولة طرف أو        ٧ انتهاكات المادة    التبليغ من  يتضمن   األمريكية لحقوق اإلنسان  
شكاوى بشأن هذه االنتهاكات ويوعي تلك الدولة بواجباتها المتمثلة في منع العنـف ضـد المـرأة                 

  ).١٢المادة (لمعاقبة عليه واستئصاله على النحو الموصوف في المادة وا

إن اتفاقية البلدان األمريكية بشأن منع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله 
هي المعاهدة الدولية الوحيدة التي تستهدف حصرا استئصال العنف القائم على أساس 

  .الجنس

 أو العلنفي  في كافة مجاالت المجتمع سواء كان تغطي االتفاقية العنف الذي يحدث
  .الحياة الخاصةفي 

إلى لجنة البلدان األمريكية  رفع التقاريرإجــراءات ) ١: (تتألف آلية التنفيذ مما يلي
 إلى لجنة البلدان األمريكية لحقوق التماسات فرديةإمكانية تقديم ) ٢(المعنية بالمرأة و

  .اإلنسان
 تطلب الحصول على فتاوىوللجنة البلدان األمريكية للمرأة أن يجوز للدول األطراف 

  .من محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بشأن تفسير االتفاقية
  

 معاهدات حقوق اإلنسان األوروبية وتنفيذها  .٤
  

ها رقم  بروتوكوالت، و ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان لعام        ١-٤
  ٧ و٦ و٤ و١

 ٣ االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي بدأ نفاذهـا فـي            ١٩٥٠جلس أوروبا عام    اعتمد م 
 ٣٦ دولة ٤٣ بلغ عدد الدول األطراف فيها       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٩ وحتى تاريخ    ١٩٥٣.٣٥سبتمبر  /أيلول

وقد أنشأت االتفاقية أصال اللجنة األوروبية والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسـان المنـوط بهـا رصـد                 
تزامات التي أخذتها على عاتقها األطراف السامية المتعاقدة في االتفاقية لكن ومع بدء نفاذ البروتوكول               االل

 ُأعيد تنظيم آليـة الرصـــد بطريقـة         ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١ الملحق باالتفاقية في     ١١٣٧رقم  
نسان التي تتخـذ مـن      أصبحت معها كل االدعاءات تحال اآلن مباشرة إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإل           

وهذه المحكمة هي المحكمة الدائمة لحقوق اإلنسان األولى والوحيدة التي          . ستراسبورغ في فرنسا مقرا لها    
  .تعقد دوراتها على أساس دائم

  .٥، رقم (ETS)اتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، انظر سلسلة المعاهدات األوروبية :  االسم الرسمي لهذه المعاهدة هو٣٥                                                           
  .int.coe.conventions://http/ لالطالع على التصديقات على االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ومختلف بروتوكوالتها انظر الموقع ٣٦
  .١٥٥لة المعاهدات األوروبية رقم  سلس٣٧



  صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ة العدلحقوق اإلنسان في مجال إقام  ٨٨

 ٧ و ٦ و ٤ و ١وتم التوسع في الحقوق التي تحميها االتفاقية من خالل البروتوكوالت اإلضافية            
 تشـرين   ٤ المتعلق بحظر التمييز للتوقيع عليـه فـي          ١٢روتوكول رقم   وقد فتح الب  . وهي تتناول أدناه  

 في مدينة روما في سياق االحتفاالت بالذكرى السنوية الخمسين لالتفاقية ذاتها التي             ٢٠٠٠نوفمبر  /الثاني
وأخيراً فتح باب التوقيع على     . ١٩٥٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ٤تم التوقيع عليها في العاصمة اإليطالية في        

ويتعلق هذا البروتوكول بحظر عقوبة اإلعدام      . ٢٠٠٢مايو  / أيار ٣ في فيلنيوس في     ١٣بروتوكول رقم   ال
  .في كافة الظروف

  
  تعهدات الدول األطراف ١-١-٤

بأن تؤمن لكل فرد يخضع لواليتهـا الحقـوق والحريـات           "تتعهد األطراف السامية المتعاقدة     
وهذا يعني، في جملة أمور، أنه يجب أن توفر لكـل           ). ١ادة  الم" (المحددة في المادة األولى من االتفاقية     

سبيال فعاال لالنتصاف أمام هيئة وطنيـة       "شخص تتعرض حقوقه وحرياته المضمونة باالتفاقية لالنتهاك        
  ).١٣المادة " (برغم أن االنتهاك قد اقترفه أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

  
  الحقوق المضمونة ٢-١-٤

  :وق المدنية والسياسية التاليةتضمن االتفاقية الحق
  ؛٢ المادة -الحق في الحياة  
  ؛٣ المادة -حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة  
  ؛٤ المادة -حظر االسترقاق واالستعباد والعمل الجبري والسخرة  
  ؛٥ المادة -الحق في الحرية واألمن  
  ؛٦دة  الما-الحق في محاكمة عادلة  
  ؛٧ المادة -حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي  
  ؛٨ المادة -الحق في احترام خصوصيات اإلنسان وحياته األسرية  
  ؛٩ المادة -الحق في حرية التفكير والوجدان والدين  
  ؛١٠ المادة -الحق في حرية التعبير  
  ؛١١ المادة -الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات  
  ؛١٢ المادة -ين أسرة الحق في الزواج وتكو 
  ؛١٣ المادة -الحق في سبيل فعال لالنتصاف  
  .١٤ المادة - التمييز حظرو 

 وحتى تـاريخ    ١٩٥٤.٣٨مايو  / أيار ١٨ وبدأ نفاذه في     ١٩٥٢ عام   ١واعتمد البروتوكول رقم    
وينص هذا البروتوكول علـى  .  دولة٤٠ بلغ عدد األطراف في هذا البروتوكول       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٩
  :وق التالي ذكرها والتعهدات التي تعقدها الدول األطراف فيما بينهماالحق

 الملحق باتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، المؤمن لبعض الحقوق ١البروتوكول رقم :  االسم الرسمي لهذا البروتوكول هو٣٨                                                           
  .٠٠٩والحريات غير تلك المدرجة سلفا في االتفاقية، سلسلة االتفاقيات األوروبية، رقم 



   صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 ٨٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  ؛١ المادة -حق الشخص في التمتع السلمي بممتلكاته  
الحق في التربية وحق األبوين في تأمين تلك التربية والتعليم بما يتوافق مـع معتقـداتهما الدينيـة                   

  ؛٢ المادة -وقناعاتهما الفلسفية 
  .٣ المادة -غضون فترات زمنية فاصلة معقولة مع توخي االقتراع السري عقد انتخابات حرة في  

 ٢٩ وحتى تـاريخ     ١٩٦٨.٣٩مايو  / أيار ٢ الذي بدأ نفاذه في      ١٩٦٤ لعام   ٤البروتوكول رقم   
وقد أضاف البروتوكول رقم    .  دولة ٣٥ بلغ عدد الدول األطراف في هذا البروتوكول         ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

  : حمايتها الحقوق التالية الواجب٤
  ؛١ المادة -حق الشخص في أال يحرم من حريته لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي  
  ؛٢ المادة -الحق في حرية الحركة واإلقامة؛ وحق الشخص في أن يغادر أي بلد بما في ذلك بلده  
الحق في أال يطرد الشخص من البلد الذي هو واحد من رعاياه وحق الشخص في عدم االعتراض                  

  ؛٣ المادة -على دخوله الدولة التي هو واحد من رعاياها 
  .٤ المادة -منع الطرد الجماعي لألجانب  

 ٢٩ وحتى تاريخ    ١٩٨٥.٤٠مارس  / آذار ١ الذي بدأ نفاذه في      ١٩٨٣ لعام   ٦البروتوكول رقم   
غاء  بإل ٦ويتعلق البروتوكول رقم    .  دولة ٤٠ بلغ عدد األطراف في هذا البروتوكول        ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

أن تنص في قوانينها على عقوبة اإلعـدام فيمـا          "، ولكن يجوز للدولة مع ذلك       )١المادة  (عقوبة اإلعدام   
وال يجوز التحلل بأي شـكل      ). ٢المادة" (يتعلق باألفعال التي ترتكب زمن الحرب أو خطر الحرب الداهم         

يمكن إبداء أي تحفظات علـى       من االتفاقية كما ال      ١٥من األشكال من أحكام هذه المواد بموجب المادة         
  ).٤ و٣المادتان (هذا البروتوكول 

أكتـوبر  / تشـرين األول   ١ والذي بدأ نفاذه فـي       ١٩٨٤ المعتمد في عام     ٧البروتوكول رقم   
 دولة وقـد    ٣٢ بلغ عدد األطراف في هذا البروتوكول        ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٩ وحتى تاريخ    ١٩٨٨.٤١

  :بالنص على الحماية اإلضافية التالي ذكرهاوسع هذا البروتوكول من نطاق االتفاقية 
بعض أوجه الحماية من الطرد التعسفي لألجانب المقيمين بصورة غير شرعية في إقليم األطـراف                

  ؛١ المادة -السامية المتعاقدة 
  ؛٢ المادة -الحق في الطعن في إدانة جنائية  
  ؛٣ المادة -الحق في الحصول على تعويض في حالة عدم إقامة العدل  
الحق في عدم التعرض للمحاكمة من جديد على الجريمة نفسها في ظل الوالية القضـائية للدولـة                  

  ؛٤ المادة - من االتفاقية ١٥ وهو حكم ال يجوز عدم التقيد به بموجب المادة -نفسها 
التساوي في الحقوق والمسؤوليات بين األزواج فيما يخص الزواج وأثناء الزواج وفي حالة الطالق               

  .٥لمادة  ا-

 الملحق باتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، المؤمن لبعض الحقوق ٤البروتوكول رقم : هذا البروتوكول هو االسم الرسمي ل٣٩                                                           
  .٠٤٦والحريات غير تلك المدرجة سلفا في االتفاقية وفي البروتوكول األول، سلسلة االتفاقيات األوروبية، رقم 

 الملحق باتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام؛ ٦ل رقم البروتوكو:  االسم الرسمي لهذا البروتوكول هو٤٠
  .١١٤سلسلة االتفاقيات األوروبية، رقم 

روبية،  الملحق باتفاقية حماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، سلسلة االتفاقيات األو٧البروتوكول رقم :  االسم الرسمي لهذا البروتوكول هو٤١
  .١١٧رقم 



  صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ة العدلحقوق اإلنسان في مجال إقام  ٩٠

 الملحق باالتفاقية األوروبية على حظـر عـام         ١٢٤٢وكما سبق بيانه، ينص البروتوكول رقم       
مـن هـذا    ) ١(١ووفقا للمادة   . للتمييز وهو مستقل عن الحقوق والحريات األخرى التي تضمنها االتفاقية         

تمييز يقوم على   يجب أن يؤمن التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص عليها قانونا دون أي              "البروتوكول  
أي أساس كالجنس والعرق واللون واللغة والدين والرأي السياسي أو غيره من اآلراء واألصل القومي أو                

مـن  ) ٢(١وتـنص المـادة     ". االجتماعي واالنتماء إلى أقلية وطنية والملكية والمولد أو أي مركز آخر          
العامة على أي أساس كاألسس اآلنف      أال يتعرض أحد للتمييز من جانب السلطة        "وجوب  البروتوكول على   
 لم يبدأ نفاذ هذا البروتوكول حيث لم يحـظ إال           ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٩وحتى تاريخ   ". ١ذكرها في الفقرة    

  .  تصديقات الزمة١٠أصل بتصديــق واحـد من 
  

  ٤٣القيود التي يسمح بوضعها على ممارسة الحقوق ٣-١-٤
على إمكانية فرض قيود علـى ممارسـة هـذه          ينص بعض مواد هذه االتفاقية وبروتوكولها       

الرأي في احترام خصوصـيات      (٨وهذا هو الشأن فيما يتعلق بالمادة       . الحقوق في ظروف معينة تحديدا    
) الحق في حريـة التعبيـر      (١٠و) الحق في حرية التفكير والوجدان والدين      (٩، و )الفرد وحياته األسرية  

ويصدق الشيء نفسه على حـق      . من االتفاقية ) الجمعياتالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين        (١١و
 والحق في حرية الحركـة      ١ من البروتوكول رقم     ١الفرد في أن يتمتع سلميا بممتلكاته الوارد في المادة          

  .٤ من البروتوكول رقم ٢واإلقامة المنصوص عليه في المادة 
 أن تفرض في كافـة      والقيود التي تفرض على ممارسة هذه الحقوق يجب، من ناحية أخرى،          

 مـن   ١وفيما عدا المادة    " أن يحددها القانون  "أو  " التنصيص عليها بقانون  "ويجب  " وفقا للقانون "الظروف  
لألغراض المعينة المحـددة    " الزمة في مجتمع ديمقراطي   " يجب أن تكون هذه القيود       ١البروتوكول رقم   

ة على سبيل المثال وحمايـة النظـام العـام          في مختلف المواد مثل المصالح التي تقتضيها السالمة العام        
واألسـباب  (والصحة واآلداب العامة ومنع االضطرابات أو الجريمة أو حماية حقوق وحريات اآلخرين             

وصحيح أن مفهوم الديمقراطية والنظام الدسـتوري       ). المشروعة تختلف باختالف الحق الواجب حمايته     
شرط مسبق بالنسبة للدول التي ترغب في االنضـمام إلـى           الديمقراطي وارد في االتفاقية وهذا المفهوم       

علما بأن مفهوم المجتمع الديمقراطي ال يشار إليه على هذا النحو فيما يتصل بالتقييـدات               . مجلس أوروبا 
ولذلك يمكن الخلوص إلـى أن التـدابير        . الجائز أن تفرض على حق الفرد في أن يتمتع سلميا بممتلكاته          

بة بكل وضوح على المجتمع الديمقراطي الذي يحترم معايير حقوق اإلنسـان لـن              التقييدية التي هي غري   
  .١ من البروتوكول رقم ١بالمعنى المتوخى في المادة " للمصلحة العامة"تعتبر خادمة 

والسوابق القانونية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان واللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان التي           
 في مختلف األحكام    الواردة" الزمة"لعبارة  تنطوي على ثروة من التفسيرات العديدة       لم يعد لها اآلن وجود      

متـروك للسـلطات    "وبالرغم من أن األمـر      . ١٢المتعلقة بالتقييدات والتي ترد أمثلة عليها في الفصل         
" الزمـة ال" التي ينطوي عليها مفهوم      الحاجة االجتماعية الماسة   لحقيقة   األوليالوطنية لكي تجري التقييم     

في سياق حرية التعبير على سبيل المثال فللمحكمة أن تصدر الحكم النهائي حول تمشي أي إجراء مـع                  
يشمل ال فقط التشريع األساسي بل القرارات المتعلقـة بتطبيـق ذلـك             "أحكام االتفاقية، وهو اختصاص     

ل أيضا علـى هـذا      ؛ وهذا اإلشراف األوروبي يشم    "التشريع ولو كان قرارا صادرا عن محكمة مستقلة       
 وأكدت المحكمة كذلك، فـي ممارسـتها لوظائفهـا          ٤٤."لزومه"من اإلجراء المطعون فيه و    " الغاية"النحو  

بإيالء أقصى االهتمام للمبـادئ     "السامية فيما يخص الحق في حرية التعبير على سبيل المثال أنها ملزمة             
 الملحق باالتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية، سلسلة ١٢البروتوكول رقم :  االسم الرسمي لهذا البروتوكول هو٤٢                                                           

  .١٧٧االتفاقيات األوروبية، رقم 
ببعض الحقوق " من هذا الدليل المتعلق ١٢الفصل  لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن القيود التي تفرض على ممارسة هذه الحقوق انظر ٤٣

  ".حرية التفكير والوجدان والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع: الرئيسية األخرى
٤٤ Eur. Court HR, Handyside judgment of 7 December 1976, Series A, No. 24, pp.22-23, paras. 48-49.  
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لك، أن تقرر ما إذا كانت األسـباب التـي           ويجب على اللجنة، تبعا لذ     ٤٥"المجتمع الديمقراطي "التي تميز   
هي أسباب لها صلة بالموضوع     "تسوقها السلطات الوطنية لتبرير لزوم التدخل في ممارسة الحق المعني           

 وفي حاالت أخرى شددت المحكمة مرة ثانية على أن االستثناءات من الحق في الحياة الخاصة ٤٦."وكافية
وأن ضرورة تلك االستثناءات يجب     " تُفسر في أضيق الحدود   "يجب أن   ) ٢(٨المنصوص عليه في  المادة      

 وعلى هذا النحو ال يكفي أن يكون التدخل المعني مفيداً أو هو بكل بساطة ليس               ٤٧."إثباتها على نحو مقنع   "
بل على العكس من ذلك يقع على عـاتق         . مؤذيا إلى حد أنه ال يضر بأداء المجتمع الديمقراطي لوظائفه         

 المتعاقدة التزام قانوني بتوفير أسباب كافية تثبت الضـرورة الداعيـة، فـي مجتمـع                األطراف السامية 
  .ديمقراطي إلى القانون الذي يرتكز عليه اإلجراء وإلى اإلجراء نفسه

 حماية واسعة ٧ و٦ و٤ و١توفر االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وبروتوكوالتها 
 .شخص على المستوى األوروبيالنطاق للحقوق والحريات التي يتمتع بها ال

يمكن السماح بفرض قيود على ممارسة بعض الحقوق التي تحميها االتفاقية شريطة 
 :أن تفي تلك القيود بمبادئ

  الشرعية؛ •
  ؛مجتمع ديمقراطيالحاجات الشرعية التي يستدعيها  •
 من حيث أن التدابير يجب أن تكون الزمة في مجتمع التناسب/الضرورة •

  بواحد أو أكثر من المقاصد المحددةديمقراطي للوفاء

  

  حاالت جواز عدم التقيد بااللتزامات القانونية ٤-١-٤
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٤بالرغم من االختالف في بعض األوجه عن المادة         

وروبية على   من االتفاقية األ   ١٥ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تنص المادة         ٢٧والسياسية والمادة   
  :والشروط عموماً، هي التالية. جواز عدم التقيد بااللتزامات القانونية في حاالت استثنائية

في زمـن الحـرب أو      " يجوز لطرف سام متعاقد أن يلجأ إلى عدم التقيد           :شرط التهديد االستثنائي   
ذا على أنه يعنـي     وقد فسرت المحكمة األوروبية ه    ". الطوارئ العامة األخرى التي تهدد حياة األمة      
حالة أزمة أو طوارئ استثنائية وداهمة تـؤثر علـى          "أن الطرف السامي المتعاقد يجب أن يواجه        

 وفـي   ٤٨."السكان كلهم وتشكل تهديدا للحياة المنظمة التي يحياها المجتمع الذي تتشكل منه الدولـة             
ا اسـتثنائيين ممـا يجعـل       األزمة أو الخطر يجب أن يكون     " بينت اللجنة تحديدا أن      القضية اليونانية 

غيـر  التدابير أو القيود العادية التي تبيحها االتفاقية للحفاظ على السالمة العامة والصحة والنظـام               
في " هامشا عريضا للتقدير  " وقد منحت المحكمة من جهة أخرى الحكومات         ٤٩."كافية بشكل واضح  

 بيد أن على    ٥٠)١١(١٥في المادة   البت فيما إذا كانت ستواجه حالة طوارئ عامة بالمعنى المقصود           
أن تعطي الوزن المناسب لعوامل ذات عالقة بالموضـوع مـن           "المحكمة، في ممارستها إلشرافها،     

  .٤٩، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ٤٥                                                           
  .٥٠ و٤٩، الفقرتان ٢٤ و٢٣ المرجع نفسه، الصفحتان ٤٦
 Judgments of Funke, Crémieux and Miailhe of 25 February 1993, Series A,, No. 256 A-C, p. 24, para. 55, p. 62, para. 38 انظر ٤٧

and p. 89, para. 36 respectively.  
٤٨ Eur. Court HR, Lawless Case (Merits), judgment of 1 July 1961, Series A, No. 3, p. 56, para. 28 ترد في النص " داهم"، عبارة

  .الفرنسي دون سواه من الحكم، والنصان كالهما ذويا حجية
٤٩ Eur Comm. HR, Greek case, Report of the Commission, 12 Yearbook, p. 72, para. 152.  
٥٠ Eur. Court HR, Brannigan and McBride judgment of 26 May 1993, Series, A, No. 258-B, p. 49, para. 43.  
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قبيل طبيعة الحقوق التي سيمسها عدم التقيد والظروف المفضية إلى ذلك ومدة عدم التقيـد وحالـة                 
  ٥١."الطوارئ

من االتفاقية أن المواد التالي ذكرها ال       ) ٢(١٥  تفيد المادة  :شرط عدم جواز تقييد بعض االلتزامات      
إال في حالة الوفاة الناجمة عن أعمـال الحـرب          "،  )الحق في الحياة   (٢المادة  : يمكن تقييدها وهي  

؛ )عدم الخضوع لالسترقاق والعبوديـة    ) (١(٤؛ المادة   )عدم التعرض للتعذيب   (٣؛ المادة   "الشرعية
 ال يمكـن    ٧ و ٦راً وعلى إثر بدء نفاذ البروتوكـولين رقـم          وأخي). ال عقوبة بال قانون    (٧المادة  

  .الخروج على األحكام المتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام والحماية من التعرض للخطر المزدوج
اتخـاذ تـدابير    "أنه يجوز لألطراف السامية المتعاقدة      ) ١(١٥ تفيد المادة    :شرط الضرورة القصوى   

وقد أكـدت   ". هذه االتفاقية بالقدر الذي تستلزمه متطلبات الحالة      تبيح عدم التقيد بالتزاماتها بموجب      
بهامش عريض فـي عمليـة      "المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على أن األطراف المتعاقدة تتمتع          

 بيد  ٥٢."في تحديد مدى ما يمكن الذهاب إليه سعيا للتغلب على حالة طوارئ           "في مجال البت    " التقدير
لسلطات المحلية ال يخضع في جميع الحاالت لإلشـراف علـى المسـتوى             أن القرار الذي تتخذه ا    

  ٥٣.األوروبي
 إن تدابير عدم التقيد التي تتخذها األطراف        :شرط التوافق مع االلتزامات القانونية الدولية األخرى       

غير متمشية مع االلتزامات األخرى المعقودة بموجب القـانون         "المتعاقدة السامية ال ينبغي أن تكون       
 كان على المحكمة األوروبية لحقوق اًإلنسان أن تبحث مـا           برينيغان وماكبرايد وفي قضية   ". دوليال

من ) ١(٤الذي تقضي به المادة     " اإلعالن الرسمي "إذا كانت حكومة المملكة المتحدة قد أوفت بشرط         
ا إذا كان   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ومع ذلك تعين على المحكمة أن تبحث م             

  بـأن هـذا الشـرط لـم يـتم         " أساس منطقي واضح للحجة التي ساقها صاحب الشـكوى        "هناك  
  ٥٤؛الوفاء به

 من االتفاقية األوروبية ال تتضمن أي نص        ١٥ من الجدير بالمالحظة أن المادة       :شرط عدم التمييز   
  ؛١٤محدد بحظر التمييز وأن هذا الشرط تنظمه بصورة حصرية المادة 

مطالب بأن يبقـي    " إن الطرف المتعاقد السامي الذي يأخذ بشرط عدم التقيد           :الدوليشرط اإلخطار    
كمـا  " األمين العام لمجلس أوروبا على علم تام بما يتخذه من تدابير وباألسباب الداعية إلى اتخاذها              

لها من  متى ما توقف العمل بتلك التدابير وبكون أحكام االتفاقية تنفذ بتمامها وكما           "يجب عليه إعالمه    
 ببحث ما ومن تلقاء ذاتهاوتقوم المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إذا دعت الحاجة إلى ذلك      ". جديد

  ٥٥.إذا كان هذا الشرط قد تم الوفاء به

 من ١٥عندما ال تتقيد األطراف المتعاقدة السامية بالتزاماتها المعقودة بمقتضى المادة 
 :عليها أن تمتثل لما يلياالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان يجب 

  شرط الخطر االستثنائي؛ •
  شرط عدم جواز تقييد بعض االلتزامات؛ •
  شرط الضرورة القصوى؛ •
  شرط التوافق مع االلتزامات الدولية األخرى؛ •
 .شرط اإلخطار الدولي •

  .٥٠ في الصفحة ٤٣، الفقرة ٤٩ المرجع نفسه، الصفحة ٥١                                                           
  .٤٣، الفقرة ٤٩ المرجع نفسه، الصفحة ٥٢
  .٤٣، الفقرة ٥٠ و٤٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٥٣
  .٧٢، الفقرة ٥٧ المرجع نفسه، الصفحة ٥٤
  .Eur. Court HR, Case of Irland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 84, para. 223ظر  ان٥٥
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  آلية التنفيذ ٥-١-٤
الرصد المنشأة   عندما بدأ نفاذ التنظيم الجديد آللية        ١٩٩٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١حتى تاريخ   

بمقتضى االتفاقية تُحال جميع االنتهاكات المزعومـة للحقـوق والحريـات التـي تضـمنها االتفاقيـة                 
بكفالة التقيد بالتعهـدات التـي      "وبروتوكوالتها مباشرة إلى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي تقوم          

تعقد المحكمة جلساتها بصورة دائمة وهي      و). ١٩المادة  " (تأخذها األطراف المتعاقدة السامية على عاتقها     
أبريـل  / نيسـان  ٣٠ قاضيا حتى تاريخ     ٤٣تتألف من عدد من القضاة مساو لعدد األطراف المتعاقدة أي           

ويمكن للمحكمة أن تنعقد في شكل لجان قوام كل لجنة ثالثة قضاة، أو فـي شـكل                 ). ٢٠المادة   (٢٠٠٢
  )).١(٢٧المادة (قوامها سبعة عشر قاضيا غرف تتكون من سبعة قضاة أو في شكل غرفة كبرى 

بـين  وإلى جانب االختصاص الذي تتمتع به المحكمة والمتمثل في تلقي وبحث الشكاوى فيما              
أن تتلقى طلبات من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة مـن              "يجوز لها   ) ٣٣المادة   (الدول

عاقدة السامية للحقوق المنصوص عليهـا      األشخاص يدعون أنهم ضحايا النتهاك طرف من األطراف المت        
وتتعهد األطراف المتعاقـدة السـامية بـأال        ). "٣٤المادة  " (في االتفاقية أو في البروتوكوالت الملحقة بها      

والحق فـي رفـع      ).حتى نهايتها  ٣٤المادة  " (تعرقل بأي شكل من األشكال الممارسة الفعلية لهذا الحق        
  .فراد إلى المحكمة ال يعتمد على أي إجراء محدد بالقبولالشكاوى فيما بين الدول وشكاوى األ

بيد أنه ال يجوز للمحكمة أن تعالج طلبا أيا كان نوعه ما لم تكن سبل االنتصاف الوطنية قـد                   
المادة (استنفدت وما لم يكن الطلب قد قدم في غضون ستة أشهر من التاريخ الذي اتخذ فيه القرار النهائي 

إضافية بشأن القبول تتوفر فيما يتعلق بالطلبات الفردية التي ال ينبغي أن يكـون              وهناك معايير   )). ١(٣٥
في جوهرها هي نفس المسألة التي سبق للمحكمة أن نظرت فيهـا            "صاحبها مجهول الهوية وال أن تكون       

أو قدمت ليبحث فيها بموجب إجراء لالستقصاء أو التسوية الدوليين وال تتضمن أي معلومات جديدة ذات                
  )).٢(٣٥المادة (القة بالموضوع ع

وتقوم المحكمة بالبت في مقبولية القضية وأسسها الموضوعية وتضطلع عند الضرورة بعملية            
تحت تصرف األطراف المعنية بغيـة      "وبعد اًإلعالن عن جواز قبول القضية تضع نفسها أيضا          . التحري

 النحو المحـدد فـي االتفاقيـة وفـي          تأمين تسوية ودية للمسألة على أساس احترام حقوق اإلنسان على         
وتعقد المحكمة جلساتها بصورة علنية ما لم تقرر خالف         )). ب)(١(٣٨المادة  " (البروتوكوالت الملحقة بها  

  ).٤٠المادة " (في الظروف االستثنائية"ذلك 
ويجوز ألي طرف في القضية، في غضون فترة ثالثة أشهر من تاريخ صدور الحكـم عـن                 

وإن حظي الطلب بـالقبول،     . ي الظروف االستثنائية إحالة القضية إلى الغرفة الكبرى       الغرفة، أن يطلب ف   
وفـي غيـر    ). ٤٤ و ٣٤المادتان  (تقوم عندئذ الغرفة الكبرى بالبت في القضية بواسطة حكم يكون نهائيا            

لـة  ذلك من الحاالت يكون الحكم الصادر عن الغرفة نهائيا حين تُعلن األطراف أنها ال تعتزم طلـب إحا                 
األمر إلى الغرفة الكبرى؛ أو بعد مرور ثالثة أشهر على الحكم في غياب مثل ذلك الطلب، وأخيراً عندما                  

  ).٤٤المادة (يقابل طلب اإلحالة بالرفض 
أن تتعهد بالتقيد بالحكم النهائي الصادر عن المحكمة        "ويجب على األطراف المتعاقدة السامية      

  رف على تنفيذ الحكم النهائي لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبـا          ؛ وتش "في أي قضية تكون أطرافاً فيها     
  ).٤٦المادة (
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يتم رصد تنفيذ االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من طرف المحكمة األوروبية لحقوق 
 :اإلنسان التي هي هيئة دائمة وتعمل على أساس التفرغ وتعقد جلساتها في شكل

  لجان مؤلفة من ثالثة قضاة؛ •
   مكونة من سبعة قضاة؛غرف •
 . قاضيا١٧أو غرفة كبرى مؤلفة من  •

  :وتتمتع المحكمة باختصاص تلقي وبحث
  القضايا التي تثار فيما بين الدول؛ •

الطلبات الواردة من أي شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من األفراد 
 .يدعون أنهم ضحايا انتهاك للحقوق التي تضمنها االتفاقية أو بروتوكوالتها

  

 لألعـوام  بروتوكوالته و ١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبي لعـام       ٢-٤
  ١٩٩٥ و١٩٩١ و١٩٨٨

 ٣٠وحتى تاريخ   . ١٩٦٥فبراير  / شباط ٢٦ وبدأ نفاذه في     ١٩٦١ في عام    ٥٦اعتمد الميثاق االجتماعي األوروبي   
ي إلى تأمين عدد مـن      ويهدف الميثاق األوروب  .  دولة ٢٥ بلغ عدد الدول التي صدقت عليه        ٢٠٠٢أبريل  /نيسان

الحقوق االجتماعية واالقتصادية وهو لذلك النظير الطبيعي لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي تكفل الحقوق              
وعلى إثر بدء نفاذ البروتوكول اإلضافي      . وينشئ الميثاق إجراء لتقديم التقارير مرة كل سنتين       . المدنية والسياسية 

  .يم الشكاوى الجماعية ُأنشئ نظام لتقد١٩٩٥لعام 
  

  تعهدات الدول األطراف ١-٢-٤
هناك تعهدات أساسية ثالثة يجب على كل دولة قبولها عند انضمامها إلى الميثاق االجتمـاعي               

  ٥٧:األوروبي
أن تعتبر الجزء األول من هذا الميثاق بوصفه بيانا بالغايات التي ستسـعى إلـى               "، يجب عليها    أوالً 

)) أ)(١(٢٠المادة  " (لمالئمة كما هو مذكور في الفقرة التمهيدية لذلك الجزء        تحقيقها بجميع الوسائل ا   
إعمالهـا  "ويورد الجزء األول من الميثاق بعبارات عامة الحقوق والمبادئ التسعة عشر الواجـب              

  من خالل الوسائل الوطنية والدولية التي تتوخاها األطراف المتعاقدة؛" فعليا
من الميثاق، أال وهي    "  متقيدة بخمس على األقل من مواد الجزء الثاني        تعتبر نفسها " ، يجب أن    ثانياً 

 التي تتعلق على التوالي بالحق في العمل والحق في التنظيم           ١٩ و ١٦ و ١٣ و ١٢ و ٦ و ٥ و ١المواد  
والحق في المساومة الجماعية والحق في الضمان االجتماعي والحق فـي المسـاعدة االجتماعيـة               

الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية وحـق العمـال المهـاجرين          والطبية، وحق األسرة في     
  ؛))ب)(١(٢٠المادة (وأسرهم في الحماية والمساعدة 

  .١٥٨و١٤٢ و١٢٨ ولالطالع على البروتوكوالت اإلضافية انظر سلسلة المعاهدات األوروبية رقم ٣٥ سلسلة المعاهدات األوروبية، رقم ٥٦                                                           
 ,David Harris, The European Social Charter مزيد من التفاصيل بشأن الميثاق االجتماعي األوروبي انظر على سبيل المثال  لالطالع على٥٧

(Charlottesville, University Press of Virginia, 1984, Procedural Aspects of International Law Series, vol. 17), xvi, 345 pp.; and L. 
Samuel, Fundamental Social Rights: Case Law of the European Social Charter (Strasbourg, Council of Europe, 1997), 450 pp. 

  .int.coe.www://http/: وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن الميثاق االجتماعي األوروبي انظر موقع مجلس أوروبا على شبكة اإلنترنت
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أن تعتبر نفسها متقيدة بما تختاره من المواد أو الفقرات التي يرد            "، يجب باإلضافة إلى ذلك      وأخيراً 
دد اإلجمالي للمواد أو الفقـرات المرقمـة        تعدادها في الجزء الثاني من الميثاق شريطة أن يكون الع         

  )).ج)(١(٢٠المادة " ( فقرة مرقمة٤٥التي تتقيد بها ال يقل عن عشر مواد أو 
  

  الحقوق المعترف بها ٢-٢-٤
باعتبار نفسـها متقيـدة     "فيما يخص الشروط المحددة المبينة أعاله تتعهد األطراف المتعاقدة          

  :والتي تهم" الفقرات التالي ذكرهابااللتزامات المنصوص عليها في المواد و
  ؛١ المادة -الحق في العمل   
  ؛٣ المادة -الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية  
  ؛٤ المادة -الحق في أجر منصف  
  ؛٥ المادة -الحق في التنظيم  
  ؛٦ المادة -الحق في المساومة الجماعية  
  ؛٧ المادة -حق األطفال وصغار السن في الحماية  
  ؛٨ المادة - العامالت في الحماية الحق في النساء 
  ؛٩ المادة -الحق في التوجيه المهني  
  ؛١٠ المادة -الحق في التدريب المهني  
  ؛١١ المادة -الحق في حماية الصحة  
  ؛١٢ المادة -الحق في الضمان االجتماعي  
  ؛١٣ المادة -الحق في المساعدة االجتماعية والطبية  
  ؛١٤ المادة -ماعية الحق في تلقي خدمات الرعاية االجت 
 -حق األشخاص المعوقين بدنيا وعقليا في التدريب المهني؛ وإعادة التأهيل واالستقرار االجتماعي              

  ؛١٥المادة 
  ؛١٦ المادة -حق األسرة في الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية  
  ؛١٧ المادة -حق األمهات واألطفال في الحماية االجتماعية واالقتصادية   
  وأخيراً،١٨ المادة -الحق في تعاطي مهنة تدر الربح في أقاليم األطراف المتعاقدة األخرى  

  .١٩ المادة -حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة  
 ٣٠ وحتـى تـاريخ      ١٩٨٢سبتمبر  / أيلول ٤ في   ١٩٨٨وبدأ نفاذ البروتوكول اإلضافي لعام      

وبموجب هذا البروتوكول الـذي ال يمـس        .  دول ١٠طراف فيه    بلغ عدد الدول األ    ٢٠٠٢أبريل  /نيسان
بأحكام الميثاق االجتماعي األوروبي نفسه تتعهد الدول األطراف أيضاً باعتبار نفسها متقيدة فقط بواحـدة               

  :أو أكثر من المواد التي تتناول الحقوق التالي ذكرها
م والمهن دون تمييز علـى أسـس        الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مسائل االستخدا         

  ؛١ المادة -الجنس 
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  ؛٢ المادة -الحق في الحصول على المعلومات والمشورة  
  ؛٣ المادة -الحق في المشاركة في تحديد شروط العمل وبيئته وتحسينها  
  .٤ المادة -وحق المسنين في الحماية االجتماعية  

  
  القيود التي يسمح بوضعها على ممارسة الحقوق ٣-٢-٤

بموجبه ال تخضع الحقوق والمبادئ المنصوص      ) ٣١المادة  (تضمن الميثاق حكما تقييديا عاماً      ي
ما عدا ما هـو  "عليها في الجزأين األول والثاني من الميثاق ألي تقييدات أو قيود ال ترد فعال في الميثاق     

 أو لحماية   منصوص عليه بقانون أو هو ضروري في مجتمع ديمقراطي لحماية حقوق وحريات اآلخرين            
وكما هو الشأن بالنسبة لمعظم األحكام ". المصلحة العامة واألمن الوطني والصحة العامة أو اآلداب العامة

األخرى المتعلقة بالقيود في ميدان قانون حقوق اإلنسان الدولي ينطوي هذا الحكم على الشروط القانونية               
  .بدأ المجتمع الديمقراطي ومبدأ التناسبمبدأ الشرعية ومالمهمة الثالثة التالي ذكرها أال وهي 

  
  حاالت جواز عدم التقيد بااللتزامات القانونية ٤-٢-٤

يتضمن الميثاق االجتماعي األوروبي باإلضافة إلى ذلك حكما بخصوص عدم التقيد باألحكـام      
ـ              "مفاده أنه    ة، أن  يجوز ألي طرف متعاقد، زمن الحرب أو الطوارئ العامة األخرى التي تهدد حياة األم

يتخذ من تدابير عدم التقيد بالتزاماته بالميثاق ما يستلزمه حصراً متطلبات الوضع شريطة أال تكون تلـك                 
ويـنص  )). ١(٣٠المادة  " (التدابير غير متوافقة مع االلتزامات األخرى المعقودة بموجب القانون الدولي         

من الحرب أو حـاالت الطـوارئ       مصطلح ز "تذييل ملحق بالميثاق ويشكل جزءاً ال يتجزأ منه على أن           
  ).الخط الغليظ للتشديد وهو مضاف" ( بالحربالتهديديجب أن تفهم على أنها تغطي أيضاً " العامة األخرى

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، والمـادة        ١٥وتجدر مالحظة أنه بالمقارنة مع المادة       
 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة            ٤ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة        ٢٧

 من الميثاق االجتماعي األوروبي على أي حظر للتمييز أو أي حقـوق             ٣٠والسياسية، ال تنطوي المادة     
ونطاق التقييدات المسموح بها في حاالت الطوارئ يبدو على هذا النحـو أعـرض            . يحرم عدم التقيد بها   

  . والسياسيةمما هو الحال في ميدان الحقوق المدنية 

 مجموعة عريضة من الحقوق ١٩٦١يحمي الميثاق االجتماعي األوروبي لعام 
وبينما يتيح هذا الميثاق لألطراف المتعاقدة بعض المرونة . االجتماعية واالقتصادية

إال أن هذه األطراف مطالبة بأن تعتبر نفسها مقيدة على األقل بخمس من أصل سبع 
  . فقرة مرقمة٤٥أو  فضالً عن عشر مواد إضافية من المواد األساسية المحددة

ويسمح الميثاق بوضع قيود على الحقوق التي يتضمنها شريطة أن تكون تلك القيود 
  .متوافقة مع مبادئ الشرعية والمجتمع الديمقراطي والتناسب

ويجوز للدول األطراف أيضا عدم التقيد بالتزاماتها القانونية بموجب الميثاق زمن 
ويجب أن تمتثل تدابير عدم .  التهديد بالحرب أو الطوارئ العامة األخرىالحرب أو

التقيد التي تتخذ مع مبادئ الضرورة القصوى والتوافق مع االلتزامات الدولية 
 .األخرى التي تتحملها الدولة
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  آلية التنفيذ ٥-٢-٤
ـ           ي بمقتضـى   جرى تنقيح إجراء فحص التقارير المقدمة بموجب الميثاق االجتماعي األوروب

وبالرغم . ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠ الذي لم يبدأ نفاذه مع ذلك حتى تاريخ          ١٩٩١البروتوكول المعدل لعام    
 لجنة الوزراء تعتبـر تـدابير الرقابـة         ١٩٩١ديسمبر  /من هذا وعلى إثر قرار اتخذته في كانون األول        

لرصد كما هي معدلة بحكم الواقع      وإجراءات ا . المجسدة في البروتوكول المعدل تدابير سارية بحكم الواقع       
  :يمكن بالتالي وصفها وصفا موجزاً كما يلي

 تتعهد األطراف المتعاقدة، في المقام األول، بتقديم تقارير مرة كل سـنتين             :إجراءات رفع التقارير   
وثانياً، عليها  ). ٢١المادة  (إلى األمين العام لمجلس أوروبا بشأن تطبيق األحكام التي قبلتها صراحة            

وعلى ). ٢٢المادة  (أن تقدم تقارير بشأن األحكام التي لم تقبلها حين طلبت لجنة الوزراء منها ذلك               
األطراف المتعاقدة أن تقوم كذلك بإحالة نسخة من هذه التقارير إلـى منظمـات أربـاب أعمـال                  

 غيـر  ومنظمات نقابية وطنية؛ ويقوم األمين العام نفسه بإحالة نسخة من التقارير إلـى المنظمـات    
الحكومية الدولية ذات المركز االستشاري لدى مجلس أوروبا وذات االختصاص في المسائل التـي              

حاليـا  (ثم تبحث التقارير القطرية من قبل لجنة من الخبراء المستقلين           . يحكمها الميثاق االجتماعي  
ـ . تتألف مما ال يقل عن تسعة أعضاء      ) تسمى اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية     د أن تكمـل    وبع

لجنة الخبراء المستقلين بحثها تضع تقريرا يتضمن استنتاجاتها وتُعلن هذه االستنتاجات ثم تعـرض              
التقارير القطرية فضال عن استنتاجات لجنة الخبراء المستقلين من بعد ذلك على لجنـة حكوميـة                

عداد المقررات  وتقوم اللجنة الحكومية بإ   . تتألف من ممثل واحد عن كل طرف متعاقد من األطراف         
ويتم اإلعالن  . التي تتخذها لجنة الوزراء وتبين األسباب التي تجعل حالة بعينها موضوعا لتوصيات           

عن تقريرها المقدم إلى لجنة الوزراء؛ وتقوم لجنة الوزراء باالعتماد النهائي بأغلبيـة ثلثـي تلـك                 
 إلـى تقريـر اللجنـة       األصوات مع قصر الحق في التصويت على األطراف المتعاقدة باالسـتناد          

الحكومية، لقرار يغطي دورة اإلشراف بأكملها ويتضمن التوصيات الفردية المقدمة إلى األطـراف             
وأخيـراً يحيـل األمـين العـام        ).  بصيغتها المعدلة بحكم الواقع    ٢٨-٢٣المواد  (المتعاقدة المعنية   

لغرض إجراء نقاشات عامـة     توصيات لجنة الوزراء إلى الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا          
وينص الميثاق على واجب إشراك منظمة العمل الدوليـة والمنظمـات غيـر             ). ٢٩المادة  (دورية  

 ٢٧ والمـادة    ٢٦المـادة   (الحكومية المتخصصة في إجراءات الرصد ذات الصـفة االستشـارية           
  ؛)بصيغتهما المعدلة بحكم الواقع

افي ينص على نظام لتقديم الشكاوى الجماعية في         بدأ نفاذ بروتوكول إض    :إجراءات تقديم الشكاوى   
.  بلغ عدد الدول األطراف فيه تسع دول       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠ وحتى تاريخ    ١٩٩٨يوليه  / تموز ١

وهذا البروتوكول يتيح إجراءات تسمح لمنظمات أرباب العمل والمنظمات النقابية الدولية والوطنية            
بتقديم شكاوى بدعوى عدم التطبيق المرضي للميثاق       ،  )فضالً عن بعض المنظمات غير الحكومية     (
بإخطار الطـرف المتعاقـد     "وتوجه الشكوى إلى األمين العام لمجلس أوروبا الذي يقوم          ). ١المادة  (

واإلجراءات المطروحة  ). ٥المادة  " (المعني بتلك الشكوى وإحالتها فورا إلى لجنة الخبراء المستقلين        
وتعـد  ). ٧المادة  (جة األولى ولكن يمكن أن تكون شفوية أيضـا         على اللجنة إجراءات خطية بالدر    

اللجنة تقريرا يقدم إلى لجنة الوزراء، تعرض فيه أمورا منها االستنتاجات التي تفيد مـا إذا كـان                  
)). ١ (٨المـادة   (الطرف المتعاقد المعني قد أمن التطبيق المرضي ألحكام الميثاق أم لم يؤمنهــا             

ية المطاف للجنة الوزراء العتماد قرار يبين ما إذا كان الطرف المعنـي قـد               ويترك األمر في نها   
طبق أحكام الميثاق بشكل مرض أم لم يطبقها وتوجيه توصية في حالة عدم التطبيق إلى الطـرف                 

  ).٩المادة (المتعاقد المعني 
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ة العدلحقوق اإلنسان في مجال إقام  ٩٨

 إجراءات لتقديم التقارير وكذلك ١٩٦١يوفر الميثاق االجتماعي األوروبي لعام 
اءات لتقديم الشكاوى الجماعية ولو في إطار أكثر محدودية وتسمح هذه إجر

اإلجراءات لمنظمات أرباب األعمال والمنظمات النقابية الدولية والوطنية وكذلك 
المنظمات غير الحكومية بتقديم شكاوى تخص ما يزعم من عدم التطبيق المرضي 

 ).البروتوكول اإلضافي(للميثاق 

  

  ١٩٩٦لعام ) المنقح(ماعي األوروبي الميثاق االجت  ٣-٤
يوليه / تموز١ وبدأ نفاذه في  ١٩٩٦اعتمد الميثاق االجتماعي األوروبي بصيغته المنقحة في عام         

 وسوف يحل الميثاق    ٥٨ تصديقا ١٢ بلغ عدد التصديقات عليه      ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠وحتى تاريخ   . ١٩٩٩
ألصلي وهو يستكمل أحكام هـذا الميثـاق ويوسـع          االجتماعي المنقح بصورة تدريجية فقط محل الميثاق ا       

ويعمد الميثاق المنقح، بوضعه في الحسبان التطورات االجتماعية واالقتصادية، إلى تعديل بعـض             . نطاقها
أما فيما يخص السمات الجديدة فهي تشمل بوجه خاص قائمـة           . األحكام القائمة ويضيف إليها أحكاما جديدة     

 حقـا   ٣١(دئ الواردة في الجزء األول من تلك التي يتضمنها الميثاق القديم            أطول بكثير من الحقوق والمبا    
وباإلضافة إلى الحقوق المأخوذة عن البروتوكول اإلضافي       ). ١٩٦١ فقط في ميثاق عام      ١٩    ومبدًأ مقارنة ب  

  : والتي لم تعدل تشمل السمات المهمة الجديدة ما يلي١٩٨٨لعام 
  ؛٢٤ المادة -لخدمة الحق في الحماية في حاالت إنهاء ا 
  ؛٢٥ المادة -حق العمال في حماية مطالباتهم في حالة إعسار رب عملهم  
  ؛٢٦ المادة -الحق في الكرامة أثناء العمل  
  ؛٢٧ المادة -حق العمال ذوي المسؤوليات األسرية في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية  
  ؛٢٨ المادة -لواجب أن يمنحوها حق ممثلي العمال في الحماية في المشروع والتسهيالت ا 
  ؛٢٩ المادة -الحق في الحصول على المعلومات والتشاور في إجراءات المساومة الجماعية  
  ؛ وأخيرا٣٠ المادة -الحق في الحماية من الفقر واالستبعاد االجتماعي  
  .٣١ المادة -الحق في السكن  

 المتعلقتـان بحـق     ٢٠ و ٧مادتـان   وُأضيف إلى عدد المواد التي تشكل لب الميثاق المنقح ال         
األطفال وصغار السن في الحماية وحق المرأة والرجل في تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في مسائل               

. االستخدام والمهن؛ وزيد في عدد المواد األساسية الالزم أن تقبلها األطراف المتعاقدة إلى سـت مـواد                
 فقـرة مرقمـة     ٦٣ مادة أو    ١٦ أن تلتزم بما ال يقل عن        باإلضافة إلى ذلك يجب على األطراف المتعاقدة      

  ).الجزء الرابع، المادة ألف(
ويخضع تنفيذ االلتزامات القانونية للميثاق المنقح لنفس إجراءات اإلشراف المتوخاة بخصوص           

  ).الجزء الرابع، المادة جيم(الميثاق االجتماعي األوروبي األصلي 

  .١٦٣األوروبية رقم  سلسلة المعاهدات ٥٨                                                           



   صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 ٩٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 الميثاق القديم ويوسع ١٩٩٦لعام ) المنقح(ي يستوفي الميثاق االجتماعي األوروب
ويجب . نطاقه ويزيد في عدد الحقوق األساسية الواجب أن تقبلها الدول األطراف

 مادة أخـرى ١٦عليها باإلضافة إلى ذلك أن توافق على االلتزام بما ال يقل عن 
 . فقرة مرقمة٦٣و

  

العقوبـة الالإنسانية  االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملـة أو         ٤-٤
  ١٩٨٧أو المهينة، 

 في عـام    ٥٩اعتمدت االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة          
 بلـغ عـدد الـدول       ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠وحتى تاريخ   . ١٩٨٩فبراير  / شباط ١ وبدأ نفاذها في     ١٩٨٧

أن االتفاقية األوروبية تتصل اتصاال وثيقا باتفاقية مناهضـة         وعلى حين   .  دولة ٤٢المتعاقدة األطراف فيها    
 والتي تم تناولها في الفصل الثاني إال أن لها ١٩٨٤التعذيب التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

نـة  سمة مميزة من حيث أنها أنشأت لجنة أوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسـانية أو المهي                
  .تتمتع، كما سيتبين أدناه، بسلطة زيارة أي مكان لالحتجاز مشمول بالوالية القضائية للدول األطراف

  
  تعهدات الدول األطراف وآلية الرصد ١-٤-٤

ال تتضمن االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب أي تعريف للفعل غير المشروع أو الممارسة غير              
 مـن االتفاقيـة األوروبيـة       ٣قرة الديباجية الثانية منها إلى المادة       المشروعة للتعذيب ولكنها تشير في الف     

وجوب عدم تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية           "لحقوق اإلنسان التي تنص على      
وبما أن إجراءات الرصد المنصوص عليها بمقتضى االتفاقية األوروبية لحقوق          ". أو الالإنسانية أو المهينة   

 ال تسري إال على الشكاوى التي يرفعها األفراد أو ترفع فيما بين الدول رئي أن من الضـرورة                   اإلنسان
بغية السعي الستئصـال اسـتخدام      " أداة غير قانونية ذات طابع وقائي يستند إلى الزيارات        "بمكان إنشاء   

  ).انظر الفقرة الديباجية الرابعة(التعذيب في أماكن االحتجاز األوروبية 
ن اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة يتمثل            والغرض م 

في القيام، من خالل زيارات، بدراسة معاملة األشخاص المحرومين من حريتهم بغية تعزيز حماية              "لذلك  
). ١المادة  " (ينةأولئك األشخاص، عند الضرورة، من التعذيب ومن المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المه            

ألي مكان يخضع لواليتها القضائية     "وفقا لالتفاقية   " أن تسمح بإجراء زيارات   "ويتعين على الدولة الطرف     
تقوم اللجنـة والسـلطات     "ولهذه الغاية   ). ٢المادة  " (يكون فيه أشخاص حرمتهم من حريتهم سلطة عامة       

  ).٣المادة " (بالتعاون مع بعضها البعض... الوطنية المختصة 
وتتألف اللجنة من عدد من األعضاء يساوي عدد الدول األطراف ويتـولى هـؤالء األعضـاء                

وفضال عن الزيارات الدورية، للجنة أن تـنظم        ). "٤المادة  (مهامهم بصفتهم الفردية بشكل مستقل ومحايد       
ف المعني  وبعد أن تكون قد أخطرت الحكومة الطر      ). ٧المادة  " (زيارات أخرى ترى أن الظروف تقتضيها     

يدخل في اختصاص الدول الطرف المعنية " أن تزور أي مكان في أي وقت"بنيتها إجراء زيارة يجوز للجنة 
  ).٢مقروءة باالقتران مع المادة ) ١(٨المادة " (يكون فيه أشخاص تحرمهم سلطة عامة من حريتهم"

 طلبات إلـى  ن تقدم   وفي ظروف استثنائية، يجوز للسلطات المختصة التابعة للدولة المعنية أ         "
مثل تلك  "برغم أن   " الزيارة في ذلك الوقت أو زيارة مكان بعينه اقترحته اللجنة         اللجنة تعترض فيها على     

 ال يجوز أن تقدم إال لدواعي الدفاع الوطني واألمن الوطني واالضطرابات الخطيرة في األماكن               الطلبات
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  صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ة العدلحقوق اإلنسان في مجال إقام  ١٠٠

طبية لشخص بعينه أو أن استنطاقاً عـاجالً ذا         التي يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم والحالة ال        
، تجـري اللجنـة      الطلباتوعندما تقدم تلك    )). ١(٩المادة  " (صلة بجريمة خطيرة يجري في ذلك الوقت      

فورا مشاورات بغية توضيح الحالة والسعي التفاق حول الترتيبات التي تمكن اللجنة من             "والدولة الطرف   
  )).٢(٩لمادة ا(ممارسة مهامها على وجه السرعة 
تقوم اللجنة بوضع تقرير بشأن الوقائع التي اكتشفت أثناء الزيارة آخذة           "وفي أعقاب كل زيارة     

ويحال التقرير بعد ذلك إلى الدولة      ". بعين االعتبار أية مالحظات يمكن أن تكون قد قدمها الطرف المعني          
فـي  "ذا قصرت الدولـة الطـرف   وإ). ١٠المادة (الطرف مشفوعا بأية توصيات تراها اللجنة ضرورية   

التعاون أو رفضت تحسين الوضع في ضوء التوصيات التي تقدمت بها اللجنة لهذه األخيرة أن تقرر، بعد       
أن تكون الفرصة قد ُأتيحت للطرف لبيان وجهات نظره، بأغلبية ثلثي أعضائها اإلدالء ببيان عام حـول                 

  )).٢(١٠المادة ( "المسألة
ت تكون المعلومات التي جمعتها اللجنة أثناء زيارة موقعية وكـذلك           وفي غير ذلك من الحاال    

مشفوعا بأية تعليقات تصدر عن الطـرف       " تقريرها موضع سرية تامة بالرغم من أن التقرير ينشر الحقاً         
  )).٢(و) ١(١١المادة (متى ما طلب هذا األخير ذلك " المعني

والعقوبة الالإنسانية أو المهينة تكمل االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة 
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من خالل إنشاء نظام من الزيارات ألغراض منع 

  .واستئصال استخدام التعذيب في أوروبا

ولهذه الغاية، تخول اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو 
 للدول األطراف المعنية وتنظيم ما ترى أن الظروف المهينة إجراء زيارات دورية
 .تقتضيه من الزيارات األخرى

  

  ١٩٩٥االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية،   ٥-٤
 من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا فـي      ٦٠اعتمدت االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية     

 بلغ عدد الدول    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٣٠ وحتى تاريخ    .١٩٩٨فبراير  / شباط ١ وبدأ نفاذها في     ١٩٩٥عام  
ومن السمات الخاصة التي تتسم بها االتفاقية اإلطارية أنها مفتوحة، بناء علـى             .  دولة ٣٤األطراف فيها   

). ٢٩المادة  (دعوة من لجنة الوزراء، للتوقيع عليها من قبل الدول التي ليست أعضاء في مجلس أوروبا                
ة هي الصك المتعدد األطراف الملزم قانوناً األول المكرس لحماية األقليات الوطنية            وهذه االتفاقية اإلطاري  

تشكل جزءاً ال يتجزًأ مـن الحمايـة الدوليـة لحقـوق     "على العموم وهي توضح أن حماية هذه األقليات   
  ٦١.)١المادة " (اإلنسان وهي على هذا األساس تندرج في نطاق التعاون الدولي

المبادئ المتضمنة فـي    "ألن  " أحكاماً برنامجية في معظمها   "طارية تتضمن   غير أن االتفاقية اإل   
ال تطبق مباشرة على صعيد النظم القانونية الوطنية للـدول          " اإلطارية"كما يشير إلى ذلك مصطلح      " الصك

ية  وتقرر االتفاق  ٦٢."األعضاء، ولكن يتعين أن تنفذ من خالل التشريع الوطني والسياسات الحكومية المالئمة           
كل شخص ينتمي إلى أقلية وطنية لـه الحق في أن يختار بحرية معاملته بصفته تلـك أو عـدم                   "أيضا أن   
  )).١(٣المادة (دون أن يكون ذلك سببا في معاناته من ظروف غير مواتية بسبب هذا االختيار " معاملته

  .١٥٧ سلسلة المعاهدات األوروبية رقم ٦٠                                                           
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   صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية الرئيسية وآليات تنفيذها- الفصل الثالث 

 ١٠١ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  تعهدات الدول األطراف ١-٥-٤  
الوطنية في الفرع الثاني من االتفاقية اإلطاريـة        تتحدد تعهدات الدول األطراف إزاء األقليات       

  :وتغطي عدداً من القضايا المهمة وبخاصة ما يلي
الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية التي يوفرها القانون وتعزيـز المسـاواة التامـة          

  ؛٤ المادة -والفعلية في مختلف المجاالت 
ير الثقافة والحفاظ على العناصر األساسية لهوية األقليـات         النهوض بالشروط الالزمة لصيانة وتطو     

  ؛٥  المادة -الوطنية 
تشجيع التسامح والحوار ما بين الثقافات وحماية األشخاص الذين ربما يتعرضـون لتهديـدات أو                

  ؛٦ المادة -أعمال التمييز 
نسـان فـي إبـداء    حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير والتفكير والوجدان، وحـق اإل     

  ؛٨ و٧ المادتان -معتقداته وإنشاء المؤسسات الدينية 
  ؛٩ المادة -الحق في حرية التعبير بما في ذلك الحق في الوصول إلى وسائط اإلعالم  
الحريات اللغوية مثل الحق في استخدام اللغة التي تستعملها األقلية التي ينتمي إليها الفرد سواء في                 

الحق في إعالمه على وجه     "ياة العامة ولدى السلطات اإلدارية ما أمكن ذلك؛         الحياة الخاصة أو الح   
السرعة باللغة التي يفهمها بأسباب اعتقاله وطبيعة وسبب أي اتهام يوجه إليه والدفاع عن نفسه بهذه                

  ؛١٠ المادة -" اللغة مع توفير خدمات مترجم شفوي مجانا عند اللزوم
ينتمي إليها الشخص واستخدام العالمات ذات الطابع الخاص التـي          الحق في اسم بلغة األقلية التي        

  ؛١١ المادة -تراها العامة 
تعميق المعارف المتصلة بثقافة وتاريخ ولغة ودين األقليات الوطنية واألغلبية؛ والحق فـي             : التعليم 

  ؛١٣ و١٢ المادتان -إنشاء وإدارة المؤسسات التربوية 
  ؛١٤ المادة - ينتمي إليها الفرد الحق في تعلّم لغة األقلية التي 
المشاركة الفعلية لألشخاص الذين ينتمون إلى األقليات الوطنية في الحيـاة الثقافيـة واالجتماعيـة                

  ؛١٥ المادة -واالقتصادية فضال عن المشاركة في إدارة الشؤون العامة 
سب السـكان فـي     تمتنع الدول عن اتخاذ اإلجراءات التي تغير ن       "حظر اإلدماج الجبري من حيث       

مناطق مأهولة باألشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية وهي تـدابير ترمـي إلـى تقييـد الحقـوق                
  ؛١٦ المادة -" االتفاقية... والحريات المنبثقة عن المبادئ المجسدة في 

إجراء اتصاالت حرة وسلمية عبر الحدود مع األشخاص المقيمين بصورة شـرعية فـي              "الحق في    
المشاركة في أنشطة المنظمات غير الحكومية المحلية منها والدولية علـى حـد             وحق  " دول أخرى 

 ؛١٧ المادة -سواء 
  

  القيود التي يسمح بوضعها على ممارسة الحقوق ٢-٥-٤
فقط إلى ما هو منصوص عليه في الصـكوك         " عند الضرورة "يسمح للدول األطراف أن تلجأ      

وبخاصة االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وفقط      " عدم تقيد القانونية الدولية من قيود وتقييدات أو حاالت        
). ١٩المـادة   " (بقدر ما تكون ذات عالقة بموضوع الحقوق والحريات المنبثقة عن المبادئ المـذكورة            "

وبعبارة أخرى، ال يمكن أن تفسر أحكام االتفاقية اإلطارية على أنها تضيف أساسا قانونيا لفرض قيـود                 
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 أو اللجوء إلى حاالت من عدم التقيد أكثر شموال من تلك التي يسـمح بهـا فعـال                   على ممارسة الحقوق  
 من العهد ٤ من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والمادة       ١٥بموجب مواد منها على سبيل المثال المادة        
  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  
  آلية التنفيذ ٣-٥-٤

با بمهام رصد تنفيذ االتفاقية اإلطارية مـن جانـب الـدول            تضطلع لجنة وزراء مجلس أورو    
بمساعدة من لجنة استشارية    "وتحظى لجنة الوزراء، في اضطالعها بهذه المهمة،        ). ٢٤المادة  (المتعاقدة  

ويقوم الرصد على   ). ٢٦المادة  " (يتمتع أعضاؤها بخبرة مشهود بها لهم في ميدان حماية األقليات الوطنية          
لتبليغ، بموجبها تطالب الدولة المتعاقدة بأن تقدم، في غضون سنة تالية لبدء نفاذ االتفاقية              أساس إجراءات ل  

معلومات كاملة عن التدابير التشريعية وغيرها من التدابير التي اتخذت إلعمـال المبـادئ              "يخصها،  فيما  
" فية ذات عالقة بالتنفيذ   أي معلومات إضا  "في االتفاقية ومتى طلبت منها اللجنة، بعد ذلك،         " المنصوص عليها 

  ٦٣.)٢٥المادة (

تعتبر االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية أول معاهدة دولية ملزمة قانونا 
 .تستهدف حماية األقليات الوطنية

تتضمن هذه االتفاقية تعهداً إزاء األقليات الوطنية في مجاالت منها على سبيل المثال 
ون وحرية التعبير وحرية الدين وحرية تكوين الجمعيات الحق في المساواة أمام القان

والتجمع والحريات اللغوية والتعليم والنهوض بالثقافة والهوية الوطنية وتشجيع 
 .التسامح والحوار فيما بين الثقافات

  

 مالحظات ختامية  .٥

ت القائمـة   قدم هذا الفصل بعض المعلومات األساسية حول الحقوق التي تحميها أهم المعاهدا           
وقد ساهمت هذه المعاهدات في     . في أفريقيا وأمريكا وأوروبا كما قدم تمهيدا عاما آلليات الرصد اإلقليمية          

إحداث تغييرات مهمة في القوانين السائدة في العديد من البلدان وبالنظر إلى العدد الكبير من الدول التـي      
مية كبيرة بالنسبة لعمل القضاة والمدعين العـامين        صدقت عليها أو انضمت إليها أو تبنتها فقد اكتسبت أه         

وقد تم تفسير العديد مـن أحكـام        . والمحامين الذين قد يتعين عليهم تطبيقها في أدائهم لواجباتهم المهنية         
المعاهدة العامة تفسيرا واسعا فيما يخص أموراً منها إقامة العدل ومعاملة األشخاص المحـرومين مـن                

سير القضائية هذه تشكل مصدراً مهماً من مصادر المعلومات واإلرشاد للقضـاة            حريتهم؛ ومجموعة التفا  
  .وللمحامين على حد سواء

 من االتفاقية اإلطارية ٢٦ إلى ٢٤قواعد ترتيبات الرصد بموجب المواد من " لالطالع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بإجراء الرصد هذا انظر ٦٣                                                           
 النص انظر موقع مجلس ، ولالطالع على١٩٩٧سبتمبر / أيلول١٧ الذي اعتمدته لجنة الوزراء في ١٠)٩٧(، القرار "لحماية األقليات الوطنية
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  الفصل الرابع.......
استقالل ونزاهة القضاة 

.....العامين والمحامين والمدعين
  

 األهداف المتوخاة 

تعزيز اإللمام والوعي بأهمية استقالل ونزاهة السلطة القضائية واستقالل ونزاهة أعضاء  • 
اية الفعالة للحقوق النيابة العامة واستقالل المهنة القانونية بغية كفالة سيادة القانون والحم

  والحريات األساسية التي يتمتع بها اإلنسان
اطالع المشاركين على القواعد والمبادئ القانونية الدولية واإلقليمية القائمة والتي تحكم  •

 .اعمال القضاء والنيابة والمحامين بما في ذلك السوابق القضائية ذات العالقة بالموضوع

 

 أسئلة 

صفكم قضاة ومدعين عامين ومحامين الدور الذي يلعبه مبدأ الفصل بين كيف تفهمون بو • 
  السلطات؟

  كيف يتم تأمين هذا المبدأ في بلدكم؟ •
كيف تتم كفالة استقالل ونزاهة السلطة القضائية واستقالل المحامين في البلد الذي  •

  تضطلعون فيه بعملكم؟
جباتكم المهنية بشكل مستقل هل واجهتم في أي وقت من األوقات أية صعوبات في أداء وا •

  ونزيه؟
  إذا كان األمر كذلك ما طبيعة تلك الصعوبات وكيف واجهتموها؟ •
وبشكل أكثر تحديدا هل واجهتم أنتم بوصفكم قضاة ومدعين عامين ومحامين محاوالت  •

  إلفسادكم؟
  إذا كان األمر كذلك كيف عالجتم ما عرض عليكم؟ •
لقانون هل واجهتن في مجال عملكن أية مشاكل بالنسبة للمشاركات الالئي هن من نساء ا •

 محددة وصعوبات ومضايقة يمكن عزوها إلى جنسكن؟
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 )تابع (أسئلة 

  إذا كان األمر كذلك كيف واجهتن تلك المشاكل أو الصعوبات أو المضايقة • 
وهل كنتن ستواجهن األوضاع السابقة الذكر لو كنتن مدركات لوجود المعايير القانونية  •

لية الهادفة إلى تعزيز دور السلطة القضائية والمهن القانونية عموماً الممكن أن تفضي الدو
إلى تعزيز مركزكن إزاء الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي أو غير ذلك من المجموعات 

  "أو األشخاص الذين يتصرفون بالتواطؤ مع الدولة  أو بمعزل عنه
لتخفيف من وطأة القوانين القمعية من لوصفكم قضاة، وأخيراً هل سيفسح لكم مجال في بلدكم، ب

 خالل تفسيرها؟

 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٩٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،  •

*****  
  ١٩٨٥المبادئ  األساسية الستقالل السلطة القضائية،  •
  ١٩٩٠ضاء النيابة، المبادئ اإلرشادية المتعلقة بدور أع •
  ١٩٩٠المبادئ األساسية المتعلقة بدور المحامين،  •

  الصكوك اإلقليمية
  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •
  ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •

*****  
جنة الوزراء والمقدمة إلى الدول  الصادرة عن لR (94) 12توصية مجلس أوروبا رقم  •

 ١.األعضاء بشأن استقالل وكفاءة ودور القضاة

  

قضاة باإلضافة إلى هذه المصادر القانونية الملزمة وغير الملزمة اعتمدت معايير أخالقية من قبل الروابط المهنية مثل جمعيات ال ١                                                           
انظر على سبيل المثال المعايير التالية التي اعتمدتها . وقد توفر تلك المعايير إرشاداً يفيد المهن القانونية. والمدعين العامين والمحامين

رابطة ؛ المعايير التي وضعتها ١٩٨٢المعايير الدنيا التي وضعتها رابطة المحامين الدولية الستقالل القضاء، : رابطة المحامين الدولية
وانظر أيضا البيان الصادر عن رابطة المحامين الدولية المتصل بالمبادئ العامة . ١٩٩٠المحامين الدولية الستقالل المهنة القانونية، 

آلداب مهنة المحاماة، والقرار الصادر عن نفس الرابطة بشأن عدم التمييز في الممارسة القانونية فضالً عن الورقة الصادرة عن رابطة 
ويمكن الرجوع إلى هذه . ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٤ الصادرة في التعرف على الفساد القضائي ومنعه وعالجهحامين الدولية والمعنونة الم

 .org.ibanet.www://http: الوثائق على موقع الرابطة على شبكة اإلنترنت



   استقالل ونزاهة القضاة والمدعين العام والمحامين- الفصل الرابع 

 ١٠٥ العامين والمحامينأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين دليل بش: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  

 مقدمة  .١

سيعنى هذا الفصل بركنين أساسيين من أركان المجتمع الديمقراطي الذي يحترم سيادة القانون             
 والمـدعين العـامين     استقالل ونزاهة السلطة القضائية   ويوفر الحماية الفعلية لحقوق اإلنسان، أال وهما        

 وسيتناول بالوصف أوال الدور الذي يؤديه القضاة والمدعون العامون والمحامون في       .واستقالل المحامين 
هذا الصدد وسيركز ثانيا على مختلف القيود القانونية التي تحد من قدرة القضـاة والمـدعين العـامين                  

.  ونزيه والتهديدات الواقعية التي يواجهونها     والمحامين على ممارستهم لمسؤولياتهم المهنية بشكل مستقل      
وأخيراً سوف يحلل هذا الفصل المعايير القانونية الدولية القائمة المتصلة بسير المهن القانونية وبنخبة من               

  .السوابق القضائية
  

دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في تعزيز .٢
 نسانسيادة القانون بما في ذلك معايير حقوق اإل

بالفصل بـين   مبدأ استقالل السلطة القضائية في الدولة الدستورية الحديثة وليد النظرية القائلة            
 وبموجبه يجري الفصل بين أفرع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية ويشكل هذا الفصـل              السلطات

وهذا االستقالل  . الحرنظاما لفرض ضوابط متبادلة تستهدف منع تجاوزات السلطة بشكل يضر بالمجتمع            
يعني أن السلطة القضائية بوصفها مؤسسة والقضاة بوصفهم أفراداً يبتون في دعاوى بعينهـا يجـب أن                 
يتمكنوا من ممارسة مسؤولياتهم المهنية دون تأثير السلطات التنفيذية أو التشريعية أو أية مصادر غيـر                

  .مالئمة أخرى
 باالستناد إلى القانون ومن ثـم       بشكل نزيه مة العدل   ضاء المستقل هو وحده القادر على إقا      والق

ولكي تؤدى هذه المهمة األساسية على نحو كفؤ يجب أن          . يحمي حقوق اإلنسان والحريات األساسية للفرد     
. يكون للعامة ثقة تامة بقدرة السلطة القضائية على االضطالع بوظائفها على هذا النحو المستقل والنزيـه        

قة في التآكل تعذر على السلطة القضائية بوصفها مؤسسة وعلى القضاة بوصـفهم             ومتى ما بدأت هذه الث    
أفراداً أن يؤدوا على النحو التام هذه المهام المهمة أو على األقل لن يسهل النظر إليهم على أنهم يقومون                   

  .بذلك
ـ               ع وبالتالي فإن مبدأ استقالل القضاة لم يخترع لنفع شخصي يحققه القضاة أنفسهم وإنما وض

ويترتب على ذلك أن هؤالء القضاة ال يسعهم أن         . هذا المبدأ لحماية حقوق اإلنسان من تجاوزات السلطة       
إن يتصرفوا بشكل اعتباطي في أي قضية من القضايا بالبت في الدعاوي وفقاً ألفضلياتهم الشخصية بـل         

فرد يعني هذا أيضاً أن     وفي ميدان حماية ال   . واجبهم يكمن في تطبيق القانون وسيظل هذا الواجب كذلك        
القضاة يتحملون مسؤولية تطبيق قانون حقوق اإلنسان المحلي والدولي متى ما كان هذا القانون ذا عالقة                

  .بالموضوع
كما يحتاج النظام القانوني المستند إلى احترام سيادة القانون لمدعين عامين مستقلين ونزهـاء              

الجرائم المشتبه فيها التي اقترفت بحق أشخاص ولو أن         تحدوهم رغبة أكيدة وقوية في التحري ومالحقة        
  . هذه الجرائم قد ارتكبت من قبل أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

وما لم يؤد القضاة والمدعون العامون األدوار المنوطة بهم على النحو التام في سـبيل إقامـة          
ب وبذلك تتسع الهوة بـين النـاس         اإلفالت من العقا   خطر حقيقي لثقافة تجـذر   العدل في المجتمع، ظهر     
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وإذا ما واجه الناس مشاكل في تأمين العدل ألنفسهم فقد ينساقون إلى أخذ حقوقهم              . عموماً وبين السلطات  
  ٢. تردي أوضاع إقامة العدل وربما في اندالع أعمال جديدة من العنفزيادةبأيديهم مما يتسبب في 

دون أن يكون هناك محامون مستقلون قادرون على        وأخيراً ال يكون هذا النظام القانوني كامال        
بل إن المحامين المستقلين يضطلعون بـدور       . االضطالع بأعمالهم بحرية ودون خوف من أن ينتقم منهم        
 وهذا الدور هو وذاك الذي      ،في جميع األوقات  رئيسي في الدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات األساسية         

ستقلون والنزهاء ال غنى عنهما لتأمين سيادة القانون وحماية الحقوق          يؤديه القضاة والمدعون العامون الم    
  .الفردية حماية فعالة

وتمت اإلشارة في هذا الصدد إلى أن جميع المقررين الخاصين التابعين للجنة حقوق اإلنسان              
 مـن   لألمم المتحدة شددوا على وثوق العالقة القائمة بين مدى االحترام الذي يولى لما ينبغـي تـوفيره                

 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومدى خطورة االنتهاكات التـي يثبـت             ١٠ضمانات بموجب المادة    
بالصيانة األفضل بقدر ما تُحمى     " وبعبارة أخرى فإن حقوق اإلنسان والحريات األساسية تحظى          ٣.حدوثها

  ٤."السلطة القضائية والمهن القانونية من التدخل والضغوط
  

المهـنالتي تواجـه اسـتقالل ونزاهـة        التحديات  .٣
القانونية

بالرغم من الحاجة إلى أن يمارس القضاة والمدعون العامون والمحامون مسؤولياتهم المهنيـة             
في كنف استقالل حقيقي تبين التجربة أنهم غالباً ما يتعرضون للضغوطات من مختلف األنواع الهادفـة                

  . إلى تقويض قدرتهم على أداء مهامهم
لرغم من أن الطريقة التي يتم بها تعيين القضاة، على سبيل المثال، تختلف من بلد إلى آخـر                  وبا

إال أن استقاللهم ربما يتعرض للخطر حيثما يكون تعيينهم بقرار يتخذه الجهاز التنفيذي أو الجهاز التشريعي                
وء االفتقار إلـى أمـن      وهناك خطر إضافي يحيق بهذا االستقالل لنش      . دون سواهما أو حتى عندما ينتخبون     

وانعدام . البقاء في الوظيفة وهذا هو الشأن في البلدان التي يكون فيها القضاة مستخدمين عموما بعقود مؤقتة               
كما يشكل عـدم كفايـة      . األمن الوظيفي هذا يجعل القضاة أكثر تعرضاً للضغوط الخارجية غير المستحبة          

  .علهم فريسة أسهل للفساد، على سبيل المثالاألجور خطراً آخر يتهدد استقالل القضاة حيث يج
باإلضافة إلى ذلك يكون استقالل القضاة والمدعين العامين والمحامين عرضة في كثير مـن              

وعلـى  . األحيان للتهديد من جراء رفض الهيئة التنفيذية السماح لهم بتنظيم جمعيات مهنية تنظيما حـرا              
لطة التنفيذية بإصدار تراخيص للمحامين وتجبـرهم علـى         سبيل المثال وفي الحاالت التي تقوم فيها الس       

ممارسة مهنتهم كأعضاء في منظمات مهنية تديرها الدولة يتعذر عليهم االضـطالع بعملهـم بصـورة                
  .مستقلة

ومن ناحية أخرى غالباً ما يتعرض القضاة والمدعون العامون والمحامون لضروب أخرى من     
قاد العلني الصادر إما عن الهيئة التنفيذية أو الهيئة التشـريعية           وقد تشمل هذه الضروب االنت    . االضطهاد

والهادف إلى تخويف أصحاب المهن القانونية ولكن غالبا ما تتخذ هذه األفعال شكل االحتجاز التعسـفي                

 التابع للجنة حقوق اإلنسان المعني بحاالت اإلعدام بال محاكمة تقرير المقرر الخاص، E/CN.4/2000/3انظر الوثيقة الصادرة عن األمم المتحدة  ٢                                                           
 .٨٧، الفقرة أو اإلعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا

 .١، الفقرة تقرير بشأن استقالل الهيئة القضائية وحماية المحامين الممارسين، E/CN.4/Sub.2/1993/25 انظر الوثيقة الصادرة عن األمم المتحدة ٣
 .الفقرة المذكورة المرجع نفسه، ٤
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 وفي بعض البلدان تزيد حقيقة كون المحامية ُأنثى         ٥.والتهديد المباشر لحياتهم بما في ذلك القتل واالختفاء       
فهؤالء المحاميات يواجهن التخويف والعنف الذي يسفر فـي بعـض           .  هشاشة الوظيفة التي تمارسها    من

  .األحيان عن الوفاة لمجرد قبولهن مبدأ الدفاع في دعاوى تنطوي على قضايا حساسة تتعلق بحقوق المرأة
ا تقترف  والتهديدات والهجمات المتقدم وصفها ال تقترفها السلطات الحكومية فحسب بل غالبا م           

من قبل األفراد العاديين إما بشكل مستقل أو بالتواطؤ مع هيئات تشمل المنظمات اإلجرامية وكـارتالت                
  .المخدرات

ومن الواضح أنه ما لم يتمكن القضاة والمدعون العامون والمحامون من ممارسـة مهـامهم               
لتشريعية مستعدتين على الدوام لتأمين المهنية بحرية واستقالل ونزاهة وما لم تكن الهيئة التنفيذية والهيئة ا 

ومثلما . هذا االستقالل فإن سيادة القانون ستتآكل ببطء متزايد وستتآكل معها الحماية الفعلية لحقوق األفراد          
يمكن رؤيته فإن النظام الدستوري الحر والديمقراطي في تركيبته هو الذي يقوى بفضـل وجـود هيئـة                  

  .ين مستقلين ونزهاء ومحامين مستقلينقضائية مستقلة ونزيهة ومدعين عام
  

 الهيئة القضائيةالقانون الدولي واستقالل ونزاهة   .٤
  

  مطبقالالقانون الدولي   ١-٤
تضمن كافة صكوك حقوق اإلنسان العامة العالمية واإلقليمية الحق في محاكمة منصفة أساسها             

رض من هذا الفرع هو تحليل المصطلح       والغ. محاكمات مدنية وجنائية تجري في محاكم مستقلة ونزيهة       
وعلـى حـين أن هـذه       . في ضوء السوابق القضائية ألجهزة الرصد الدولية المختصة       " نزيهة"و" مستقلة"

المعاهدات كما تفسر، ال تسوي جميع المشاكل الناشئة فيما يخص مفهوم استقالل الهيئة القضائية، إال أنها                
  .توفر عدداً من التوضيحات األساسية

 أهم هذه المعاهدات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص فـــي              ومن
أن من حق كل فـرد لـدى        "ويضيف العهد   " أن الناس جميعاً سواء أمام القضاء     "منه على   ) ١(١٤المادة  

ته تكون قضـي  أن  الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه، أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية،                
وقـد أكـدت    " محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية منشأة بحكم القانون            

حق الفرد في أن يحاكم من طرف محكمة مستقلة         "اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على نحو ال لبس فيه أن           
روف وعلى   وعلى هذا النحو فهو حق يطبق في كافة الظ         ٦."حق مطلق وال يخضع ألي استثناء     ومحايدة  

  . جميع المحاكم عادية كانت أم استثنائية
لكـل فـرد    "من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب على أن         ) ١(٧ثانياً، تنص المادة    
تثبت الحق في أن يفترض بريئا إلى أن        ) ب"(وهو حق يشمل بوجه خاص      " الحق في أن ينظر في دعواه     

من قبل  الحق في أن يحاكم في غضون فترة معقولة         ) د"(ن  فضال ع " محكمة مختصة التهمة الموجهة إليه    
عليهـا واجـب   "من الميثاق على أن الدول األطراف    ٢٦عالوة على ذلك تنص المادة      ". محكمة محايـدة  

 ،٧٤، الصفحة تقرير المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين، E/CN.4/2000/61انظر على سبيل المثال الوثيقة الصادرة عن األمم المتحدة  ٥                                                           
Attacks on Justice - The Harassment and Persecution of Judges and Lawyers (Centre for the Independence of Judges and 

Lawyers (CIJL), Geneva), 10th edn., January 1999-February 2000, 499 pp.. 
في الوثيقة الصادرة عن األمم ) ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في  (السيد كونزاليز دل ريو ضد بيرو، ٢٦٣/١٩٨٧ البالغ رقم ٦

 .٢-٥، الفقرة ٢٠المجلد الثاني، الصفحة  (A/48/40المتحدة 
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ينبغي اعتبارها   "٧وترى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن المادة         ". ضمان استقاللية المحاكم  
  ٧." من الحماية للمواطنينالمستوى األدنى"نظرا ألنها توفر " ال تخضع للتقييدمادة 

لكل إنسان الحق فـي  "من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على أن      ) ١(٨ثالثاً، تنص المادة    
أن ينظر في دعواه مع توفير الضمانات الواجبة له وأن يقع ذلك النظر في غضون فترة معقولـة مـن                    

 تتولى إقامة الحجة في أي تهمة ذات طابع جنائي توجه مستقلة ومحايدة قبل محكمة مختصة و    منالزمن  
  ".إليه أو من أجل تحديد حقوقه وواجباته ذات الطابع المدني أو العمالي أو الضريبي أو أي طابع آخر

يحق لكل فرد، في    "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على أنه        ) ١(٦وأخيراً تنص المادة    
لمدنية وواجباته أو أي تهمة جنائية توجه إليه، أن ينظر في دعواه على النحـو المنصـف                 تحديد حقوقه ا  

 منشـأة بمقتضـى     محكمة مستقلة ومحايـدة   وبشكل علني في غضون فترة معقولة من الزمن من قبل           
  ".القانون

وبالرغم من أن بعض البلدان قد ال تكون صادقت على أي من اتفاقيات حقوق اإلنسان هذه أو                 
 إليها إال أنها تظل ملتزمة بالقواعد العرفية من القانون الدولي وبالمبادئ العامة للقانون ومنها مبـدأ                 انضم

ومن ثم فهي ملتزمـة     . استقالل الهيئة القضائية ونزاهتها الذي يعتبر على العموم جزءاً ال يتجزأ من ذلك            
 منه على   ١٠ان الذي تنص المادة     بالمبادئ األساسية المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس        

، قضيته محكمة مستقلة ومحايـدة    لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع اآلخرين، الحق في أن تنظر             "
  ".نظراً منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه

  
  ١٩٨٥مبادئ أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية،   ٢-٤

 اعتمد مؤتمر األمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجـرمين مبـادئ             ١٩٨٥ام  في ع 
 ولذلك يمكن أن    ٨.أساسية بشأن استقالل السلطة القضائية أقرتها باإلجماع في وقت الحق الجمعية العامة           

ألعضـاء  توصف هذه المبادئ بأنها مفسرة لوجهات نظر مقبولة عالميا حول هذه المسألة من قبل الدول ا               
في األمم المتحدة وأنها أصبحت مقياسا مهما يستخدم في تقييم استقالل الهيئة القضائية في عمل أجهـزة                 

  .الرصد الدولية والمنظمات غير الحكومية
حرية التعبير  ‘ ٢‘استقالل الهيئة القضائية؛    ‘ ١‘: وهذه المبادئ تُعنى بالمواضيع التالي ذكرها     

السـرية  ‘ ٥‘شروط الخدمة وتولي الوظيفة؛     ‘ ٤‘ت واالنتقاء والتدريب؛    المؤهال‘ ٣‘وتكوين الجمعيات؛   
وال يسعى هذا الفصل إلى أن يكون شافيا وكافيا بـأي           . التأديب والتعليق والعزل  ‘ ٦‘المهنية والحصانة و  

  .شكل من األشكال بل سيعنى ببعض القضايا المهمة المتصلة باستقالل ونزاهة الهيئة القضائية
  

  الروابط والفروق األساسية:  االستقالل والنزاهةمفاهيم  ٣-٤
وفي بعض الحاالت عالجـت أجهـزة       " النزاهة"و" االستقالل"هناك ترابط وثيق بين مفهومي      

ومع ذلك لكل منهما معناه المحدد ومتطلباته التي سـيتم          . الرصد الدولية هذين المفهومين معالجة مشتركة     
هو تعبير عن القيمة    " االستقالل"ي هذه المرحلة بيان أن مفهوم       ويكفي ف . شرحها بمزيد من التفصيل أدناه    

 فـي   فالينتا ضـد الملكـة     في قضية الدستورية الستقالل القضاء ومثلما بينت ذلك المحكمة العليا الكندية          
مقتطف يعبر تعبيرا جيدا عن المغزى العام لمفهوم استقالل القضاء ليس فقط في إطار القانون الدستوري                

                                                           ٧ ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defense Centre, Legal Defense and Assistance Project v. Nigeria, Communication 
 of the text published on 3., p2001 May 7 - April 23th Ordinary session, 29 decision adopted during the ,218/98. No

; emphasis addedhtml.98-218/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://tpht. 
 .١٩٨٥ديسمبر / كانون األول١٣ المؤرخ ٤٠/١٤٦ و١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المؤرخ ٤٠/٣٢انظر قراري الجمعية العامة  ٨
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يعبر ليس فقط عن حالة ذهنيـة أو        "إنما في إطار قانون حقوق اإلنسان الدولي فإن هذا المفهوم           الكندي و 
 تقوم علـى    -عقلية وإنما عن مركز أو عالقة باآلخرين خاصة فيما يتصل بالفرع التنفيذي من الحكومة               

 الفـرد   يشـترك فيهـا   " وحالة أو عالقة استقالل الهيئة القضائية        ٩."أساس شروط وضمانات موضوعية   
االستقالل الفردي للقاضي كما تعكسه مسائل مثـل أمـن االحتفـاظ            : والعالقات المؤسسية في آن واحد    

بالوظيفة واالستقالل المؤسسي للمحاكم كما ينعكس في العالقات المؤسسية أو اإلدارية بالفرعين التنفيذي             
  ١٠."والتشريعي للحكومة

حالة "الهيئة القضائية بأنها تشير إلى      " نزاهة"م  وبالمقابل، وصفت المحكمة العليا في كندا مفهو      
 ووجهة النظر هذه ١١".عقلية أو ذهنية أو موقف تقفه المحكمة بالنظر للقضايا واألطراف في دعوى بعينها

تم تأكيدها على المستوى الدولي حيث أكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على سبيل المثال أن مفهـوم                 
يعني أنه يجب على القضاة أن يكونوا مجردين من جميـع األفكـار             ) "١(١٤مادة  الوارد في ال  " النزاهة"

المسبقة بشأن المسألة التي تطرح عليهم وأنه ال ينبغي لهم أن يتصرفوا على النحو الذي يخـدم مصـالح                   
 أما فيما يتعلق بالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان فهي ترى أن مفهوم النزاهـة              ١٢."طرف من األطراف  

فالمحكمة ال يجب عليها أن تكون محايدة فقـط مـن           : موضوعي واآلخر   ذاتين عنصرين أحدهما    يتضم
وإنما يجب أيضـاً أن     " أن أي عضو فيها ال ينبغي أن يكون لديه أي فكرة مسبقة أو تحيز شخصي              "حيث  
وجوب تقديم ضمانات تدرأ أي شك مشروع يثور في         "من حيث   " نزيهة من وجهة نظر موضوعية    "تكون  
 إلى  الضمانات وعلى هذا النحو تضيف المحكمة األوروبية الجانب المهم المتمثل في توافر             ١٣." الصدد هذا

  .العنصر النفسي الموضوعي المتمثل في التحيز
  

  مفهوم االستقالل المؤسسي  ٤-٤
يعني مفهوم االستقالل المؤسسي أن على الهيئة القضائية أن تكون مستقلة عن غيرهـا مـن                

 من المبادئ األساسية الستقالل الهيئة      ١ووفقاً للمبدأ   . ة وتحديدا الفرع التنفيذي والبرلمان    األفرع الحكومي 
  :القضائية

ومن واجـب   . تكفل الدولة استقالل السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه          "
جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعـاة اسـتقالل السـلطة             

  ".يةالقضائ

  : من المبادئ األساسية٧عالوة على ذلك ووفقاً للمبدأ 
من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السـلطة القضـائية مـن أداء      "

  ".مهامها بطريقة سليمة

ولتأمين االستقالل الحقيقي للسلطة القضائية عن الفرعين الحكوميين اآلخرين من الضرورة بمكان            
  .قالل ويفضل أن يكون ذلك بواسطة الدستور فإن لم يكن بواسطته فبأحكام قانونية أخرىضمان هذا االست

  
  . ,S.C.R Valiente v. The Queen 673 في)١٩٨٥(٢ انظر ٩                                                           

2., at  p.mlth.0673_2scr1985/html/2vol1985/bup/en/scc-cec/ca.ntrealumo.lexum.www:/http . 
 . المرجع نفسه، والصفحة نفسها١٠
 . المرجع نفسه١١
 A/48/40، وثيقة األمم المتحدة )١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٣اآلراء المعتمدة في ( كاتونن ضد فنلندا. أرفو أو، ٣٨٧/١٩٨٩ البالغ رقم ١٢
 .٢-٧، الفقرة ١٢٠، الصفحة )يالمجلد الثان(

١٣ Eur. Court HR, Case of Dektaras V. Lithuania, Judgment of 10 October 2000, para. 30 ؛ لالطالع على النص انظر موقع المحكمة
 .int.coe.echr://http: على شبكة اإلنترنت
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  االستقالل بالنسبة للمسائل اإلدارية ١-٤-٤
بالرغم من أن القانون الدولي ال ينص على التفاصيل المتعلقة بالكيفية التي يمكن بها تحقيـق                

 للسلطة القضائية، كحد أدنى، أن تكون قادرة على         هذا االستقالل المؤسسي عملياً، من الواضح أنه ينبغي       
إسناد القضـايا   "وهذا يشمل   . إدارة نفسها بنفسها واالضطالع بالمسائل التي تهم سير عملها على العموم          

 مـن المبـادئ     ١٤إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليها وهي مسألة، كما يرد في المـادة                
  ".رة القضائيةداخلية تخص اإلدا"األساسية، 

  
  االستقالل بالنسبة للمسائل المالية ٢-٤-٤

 من المبادئ األساسية حيث يجب أن توفر للسلطة القضائية الموارد           ٧ المبدأبهي مدعمة   كما  
وبدون موارد كافية يتعذر على السلطة القضـائية أن         . الكافية التي تمكنها من أداء مهامها بطريقة سليمة       

و الفعال وربما تصبح عرضة للضغوط الخارجية التي ال موجب لهـا وربمـا              تضطلع بمهامها على النح   
عالوة على ذلك يجب، من الناحية المنطقية، أن يكون هناك ضرب من ضروب اشتراك السلطة               . للفساد

  .القضائية في إعداد ميزانيات المحاكم
 في جميع األحوال    اماتبيد أنه حينما يتعلق األمر بمسائل إدارية ومالية قد ال يكون االستقالل             

 - بالرغم من أنها مستقلة عن بعضها البعض من حيث المبـدأ             -بالنظر إلى أن األفرع الثالثة للحكومة       
. تعتمد على بعضها البعض، بحكم طبيعتها، في بعض األوجه من جهة توزيع الموارد على سبيل المثال               

 نظام يقوم على أسـاس الفصـل بـين          وعلى حين أن هذا التوتر المتأصل ال مهرب منه فيما يرجح في           
السلطات، من الضرورة بمكان، في الحاالت التي يسيطر فيها البرلمان، على سبيل المثال، على ميزانية               

  ١٤.السلطة القضائية، أال يستخدم هذا النفوذ لتقويض عمل هذه السلطة على النحو الكفؤ
  

  االستقالل بالنسبة لعملية اتخاذ القرارات ٣-٤-٤
 من المبادئ األساسية يتعين على جميع المؤسسات الحكومية بما          ١ا يترتب على المبدأ     تبعا لم 

وهذا يعني أنه أهـم     ". واجب احترام ومراعاة استقالل السلطة القضائية     " غيرها من المؤسسات  "في ذلك   
بكثير أن تحترم السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وغيرهما من السـلطات، كالشـرطة والجهـات               

لمكلفة باإلشراف على السجون والسلطات االجتماعية والتربوية القرارات واألحكـام الصـادرة عـن              ا
وهذا االحترام للسلطة القضائية ال غنـى       . السلطة القضائية وأن تتقيد بها ولو لم تتفق معها في الرأي          

على جميع أفـرع  عنه في سبيل الحفاظ على سيادة القانون بما في ذلك احترام معايير حقوق اإلنسان و             
الحكومة وكل مؤسسات الدولة واجب منع أي تآكل في النفوذ الذي تتمتع به السلطة القضائية والمتمثل                

  .في اتخاذ القرارات بشكل مستقل
 مـن المبـادئ     ٤وشرط استقالل السلطة القضائية في مجال اتخاذ القرارات يؤيـده المبـدأ             

  :األساسية الذي ينص على ما يلي
تحدث أية تدخالت غير الئقة أو ال مبرر لها في اإلجراءات القضـائية وال              ال يجوز أن    "

وال يخل هذا المبدأ بإعـادة      . تخضع األحكام القضائية التي تصدرها المحاكم إلعادة النظر       

سلطة قضائية مستقلة، : المقالة المعنونةم في الواليات المتحدة األمريكية انظر لالطالع على مناقشة لهذه المسألة ولغيرها، فيما يخص النظام القائ ١٤                                                           
: ، منشور علىتقرير أعدته اللجنة التابعة لرابطة المحامين األمريكية بشأن الفصل بين السلطات واستقالل السلطة القضائية

html.report/juriciary/govaffairs/org.abanet.www://http. 
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النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقاً للقانون، بتخفيف أو تعديل األحكام التي             
  ١٥."تصدرها السلطة القضائية

، ولكن يجب على    ٤وليس من الواضح ما إذا كانت حاالت العفو العام والصفح مناقضة للمبدأ             
الحكومات أن تتوخى على الدوام قدراً كبيراً من الحيطة في اللجوء إلى هذه التدابير، حتـى ال يخـل أي                   

ون واالحترام الحق   إجراء صفح بسلطة الهيئة القضائية في اتخاذ قرارات مستقلة، مما يقوض سيادة القان            
  .لمعايير حقوق اإلنسان

  
  الوالية على القضايا الداخلة في نطاق االختصاص ٤-٤-٤

 من المبادئ األساسية، يشمل نفوذ السلطة القضائية المتعلـق باتخـاذ قراراتهـا              ٣وفقا للمبدأ   
في أي مسـألة    . ..الوالية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي واالنفراد بسلطة البت           "بشكل مستقل   

  ١٦."معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون
 في تحديد المسائل الداخلـة فـي        هذه القاعدة المتمثلة في االستقالل الذاتي للسلطة القضائية       

خـرى مــن     حقيقة راسخة على المستويين الوطني والدولي ويمكن الوقوف عليها في مواضع أ            واليتها
مـن االتفاقيـة    ) ٢(٣٢من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية، وفـي المـادة           ) ٦(٣٦قبيـل المادة   

  .األوروبية لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
  

الحق والواجب المتمثالن في كفالة اإلجراءات القانونيـة المنصـفة وإصـدار             ٥-٤-٤
  األحكام المسببة

  . أدناه٨-٥-٤ستعالج هذه المسألة في القسم الفرعي 

  يعني مفهوم استقالل السلطة القضائية، بوجه خاص، ما يلي
 من حيث أنه ينبغي أن باالستقالل المؤسسي أن تتمتع السلطة القضائية وجوب •

  تكون مستقلة عن غيرها من أفرع الحكومة وتحديداً السلطة التنفيذية والبرلمان؛
على صعيد المسائل الداخلية لإلدارة ن السلطة القضائية مستقلة وجوب أن تكو •

  إسناد القضايا إلى قضاة في إطار المحكمة التي ينتمون إليها؛ بما في ذلك القضائية
وتتوفر لها  للمسائل الماليةوجوب أن تكون السلطة القضائية مستقلة بالنسبة  •

  موارد كافية ألداء مهامها على النحو الكفؤ؛
وعلى الحكومة : من قرارات تتخذه مستقلة فيمان تكون السلطة القضائية وجوب أ •

  وغيرها من المؤسسات واجب احترام ومراعاة ما يصدر عن السلطة القضائية من أحكام؛
 والية على المسائل الداخلة في اختصاصهاوجوب أن يكون للسلطة القضائية  •

لى صعيد البت في وهذا يعني وجوب أن يكون هناك استقالل ذاتي قضائي ع
  مسائل االختصاص

كفالة اإلجراءات القانونية المنصفة وإصدار السلطة القضائية منوطة بحق وواجب  •
 .األحكام المسببة

وجوب عدم خضوع " الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بشأن استقالل وكفاءة ودور القضاة على R (84) 12ية رقم تنص التوص ١٥                                                           
وأنه ال ينبغي ) ‘١‘-أ-٢-١المبدأ ". (القرارات التي يتخذها القضاة ألي إعادة نظر خارجة عن إجراءات الطعن على النحو المنصوص عليه قانونا

 باستثناء ما يتعلق بالقرارات الصادرة بشأن العفو العام أو الصفح أو ما شابه ذلك، من أن تتخذ قراراً يبطل بأثر -ومة أو اإلدارة أن تتمكن الحك
 ).‘٤‘- ألف- ٢- ١المبدأ (رجعي األحكام القضائية 

ق ألي جهاز غير المحاكم ذاتها أن تتخذ قرارات أنه ال يح" الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا على R (84) 12تفيد التوصية رقم  ١٦
 ).‘٣‘-ألف-٢-١المبدأ " (بشأن واليتها كما يحدده القانون
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  مفهوم االستقالل الفردي  ٥-٤
ليست السلطة القضائية في حد ذاتها، بوصفها فرعا من أفرع الحكومة هي التـي يجـب أن                 

 أيضا الحق في التمتع باالستقالل      القضاة كأفراد تنفيذية وعن البرلمان؛ بل     تتمتع باالستقالل عن السلطة ال    
وهذا االستقالل ال يعني بطبيعة الحال أن بوسع القضاة أن يفصلوا فـي             . في اضطالعهم بمهامهم المهنية   

فصل لهم حق وعليهم واجب ال أنبل يعني، كما سيبين أدناه    : القضايا باالستناد إلى رغائبهم أو أفضلياتهم     
في القضايا التي تعرض عليهم وفقا للقانون ودون مخافة االنتقاد الشخصي أو االنتقام أيا كان نوعهما،                

 والمؤسـف أن    .حتى في الحاالت التي يضطرون فيها إلى إصدار أحكام تتصل بقضايا صعبة وحساسة            
الل الحقيقي بل إنهـم     القضاة ال يسمح لهم في جميع األحوال باالضطالع بمهامهم بهذه الروح من االستق            

يتعرضون في العديد من البلدان لضغوط ال موجب لها تتراوح بين االنتقاد الشخصي غير السليم والنقـل                 
إلى مكان عمل آخر أو العزل مثلما يتعرضون للهجمات العنيفة على أشخاصهم وحتى الهجمـات التـي                 

  .تودي بحياتهم
  :الطرق يرد أهمها فيما يليويجب تأمين استقالل كل قاض من القضاة بعدد من 

  
  تعيين القضاة ١-٥-٤

 الواجب أن يعين بها القضاة والمبـادئ        بالكيفيةال يوفر القانون الدولي أية تفاصيل فيما يتعلق         
 من المبادئ األساسية ينص على      ١٠بيد أن المبدأ    . األساسية تتوخى الحياد فيما يخص تعيينهم أو انتخابهم       

  :ما يلي
ن يقع عليهم االختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهـة            يتعين أن يكون م   "

ويجـب أن تشـمل أي      . والكفاءة، وحاصلين على تدريب أو مؤهالت مناسبة في القانون        
طريقة الختيار القضاة على ضمانات ضد التعيين في المناصب القضائية بـدوافع غيـر              

أي شخص للتمييز على أساس العنصر      وال يجوز عند اختيار القضاة، أن يتعرض        . سليمة
أو اللون أو الجنس أو الدين أو اآلراء السياسية أو غيرها من اآلراء، أو المنشأ القومي أو                 
االجتماعي، أو الملكية أو الميالد أو المركز، على أنه ال يعتبر من قبيل التمييز أن يشترط                

  ".في المرشح لوظيفة قضائية أن يكون من رعايا البلد المعني

هذا المبدأ يعني أنه بغض النظر عن الطريقة التي يختار بهـا القضـاة يجـب أن تشـكل                    
ومن ثـم ال يمكـن مـن        . المؤهالت المهنية للمرشحين ونزاهتهم الشخصية المعايير الوحيدة لالختيار       

لمعتقدات الناحية الشرعية أن يعين القضاة أو يختاروا بناء على آرائهم السياسية أو بسبب ما يتبنونه من ا                
ومن شأن مثل هذا التعيين أن يقوض بصورة جدية استقالل كل قاض والسلطة             . الدينية على سبيل المثال   

  .القضائية في آن واحد ومن ثم تنتفي ثقة الجمهور من أن العدل سيقام
*****  

سـواء  "وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن القلق ألن الهيئة القضائية في السودان              
والقضاة فيها يمكن أن يخضعوا لضغوط من       ... باستقالل حقيقي   "هيئة ال تتمتع    " في الظاهر أو في الواقع    

خالل سلطة اإلشراف التي تهيمن عليها الحكومة وألن قلة ضئيلة فقط من غير المسلمات يشغلن مناصب                
قالل السلطة القضـائية    ولذلك أوصت اللجنة بأن تتخذ تدابير لتحسين است       ". قضائية في جميع المستويات   

 كما أوصت   ١٧."وكفاءتها الفنية وتشمل هذه التدابير تعيين قضاة مؤهلين من بين النساء وأعضاء األقليات            

 .١٣٢، الفقرة )المجلد األول (A/53/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ١٧                                                           



   استقالل ونزاهة القضاة والمدعين العام والمحامين- الفصل الرابع 

 ١١٣ العامين والمحامينأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين دليل بش: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

إلى تعيين قضاة باالستناد إلى كفاءتهم وليس إلى انتماءاتهم         "اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن تعمد بوليفيا        
  ١٨."السياسية

المقترحـات التـي   "للجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء    وفيما يخص زامبيا، أعربت ا    
تقدمت بها لجنة المراجعة الدستورية فيما يخص تعيين القضاة في المحكمة العليا من قبل الرئيس وقيامه                
بعزل قضاة في هذه المحكمة، رهنا فقط بتصديق الجمعية الوطنية دون أي ضمان أو تفتـيش تجريهمـا                  

ال تتمشى مع مبدأ استقالل السـلطة       "وخلصت اللجنة إلى أن مثل هذه المقترحات        ". لةهيئة قضائية مستق  
  ١٩." من العهد١٤القضائية وهي تتعارض مع المادة 

 من العهد في الحاالت التي تم فيها تعيين القضاة أو عزلهم من             ١٤ومن ثم لم يتم التقيد بالمادة       
مع هيئة قانونية مستقلة ما حتى فـي الحـاالت التـي            قبل الرئيس دون أن تتخذ هذه القرارات بالتشاور         
  .تخضع فيها قرارات الرئيس لتصديق البرلمان عليها

الناظمة لتعيين القضـاة    "وبالمثل الحظت اللجنة بقلق فيما يخص سلوفاكيا أن القواعد السارية           
".  القضـائية من جانب الحكومة بموافقة البرلمان يمكن أن يكون لها أثر سلبي علـى اسـتقالل السـلطة          

بأن تتخذ إجراءات محددة على سبيل األولوية تضمن استقالل السلطة القضائية وتحمي القضاة             "وأوصت  
من جميع أشكال التأثير السياسي وذلك من خالل اعتماد قوانين ناظمة لتعيين أعضاء السلطة القضـائية                

  ٢٠.ومكافأتهم وتحديد شغلهم لمناصبهم وعزلهم وتأديبهم
قلقها إزاء الهجمات التي يتعرض لها اسـتقالل        "بجمهورية الكونغو، أبدت اللجنة     وفيما يتعلق   

واسترعت االنتباه إلى حقيقة أن مثل هـذا االسـتقالل          ) ١(١٤للمادة  " السلطة القضائية مما يشكل انتهاكا    
عديد من  محدود بالنظر إلى االفتقار إلى آلية مستقلة مسؤولة عن توظيف وتأديب القضاة وبالنظر كذلك لل              "

 ٢١."الضغوطات والتأثيرات بما في ذلك تلك التي يمارسها الفرع التنفيذي الذي يخضع لنفـوذه القضـاة               
تتخذ الخطوات المناسبة لتأمين استقالل السلطة القضائية بوسائل منها         "ولذلك أوصت الدولة الطرف بأن      

ى وأداء وظائفه على النحـو      بالخصوص تعديل القواعد المتعلقة بتشكيل وسير عمل مجلس القضاء األعل         
  ٢٢."الفعال

إن تعيينات القضاة يجب، بعبارة أخرى، أن تشكل في حد ذاتها عامالً قويـاً مـن عوامـل                  
  .االستقالل وال يمكن تركها لتقدير السلطتين التنفيذية والتشريعية حصراً

يتصل بقيرغيزستان، ُأثير كذلك فيما " انعدام استقالل السلطة القضائية استقالال تاماً"وإن مسألة 
أن اإلجراء الساري للتصديق على تعيين القضاة واشتراط إعادة تقييم          "عندما الحظت اللجنة بوجه خاص      

أهليتهم مرة كل سبع سنوات وتدني مستوى األجور التي تدفع لهم وعدم التيقن الذي يكتنف شغل القضاة                 
  ٢٣."لمناصبهم كلها عناصر قد تشجع على الفساد والرشوة

بعض القضاة في الواليات المتحدة األمريكية فقد الحظت اللجنة المعنية  انتخابفيما يخص أما 
قلقة إزاء األثر الجائز أن يترتب على النظام الحالي النتخاب القضاة، في عدد قليل              "بحقوق اإلنسان أنها    

ن الواليات الراميـة    بجهود عدد م  " ورحبت   ١٤التي تضمنها المادة    " من الواليات، بالنسبة لتنفيذ الحقوق    

 .٢٢٤، الفقرة )لمجلد األولا (A/52/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ١٨                                                           
 .٢٠٢، الفقرة A/51/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ١٩
 .٣٧٩، الفقرة )المجلد الثاني (A/52/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٢٠
 .٢٧٩، الفقرة )المجلد األول (A/55/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ٢١
 .٢٨٠المرجع نفسه، الفقرة  ٢٢
 .٤٠٥، الفقرة )المجلد األول (A/55/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ٢٣
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يعاد النظر في نظام تعيين القضاة عن طريـق         "وأوصت كذلك بأن    ". إلى اعتماد نظام الجدارة باالختيار    
  ٢٤."االنتخابات بغية االستعاضة عنه بنظام لتعيينهم من قبل هيئة مستقلة باالستناد إلى الجدارة

  ١٤.٢٥ستقالل المنصوص عليه في المادة وتبعاً لذلك ال يبدو أن انتخاب القضاة يتنافى مع مفهوم اال
*****  

وفيما يخص المحكمة العسكرية الخاصة في نيجيريا أكدت اللجنة األفريقية لحقـوق اإلنسـان              
اختيار الموظفين العسكريين العاملين في هذه المحكمة من ذوي المعرفة المحدودة أو            "والشعوب على أن    

 مـن المبـادئ األساسـية       ١٠هو اختيار ينافي المبدأ     " مةعديمي المعرفة بالقانون أعضاء في هذه المحك      
  ٢٦.الستقالل السلطة القضائية

*****  
أما فيما يخص االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان فقد أكدت المحكمـة األوروبيـة لحقـوق               

  :اإلنسان على ما يلي
، ١-٦ألغـراض المـادة     " مستقلة"للتثبت مما إذا كان يمكن وصف محكمة بأنها محكمة          "

يجب أن يؤخذ بعين االعتبار، في جملة أمور، طريقة تعيين أعضـائها واختصاصـاتهم              
ووجود الضمانات التي تقيهم الضغوطات الخارجية ومسألة ما إذا كانت المحكمـة تتسـم              

  ٢٧."باالستقالل الظاهر

قضت المحكمة بأن حق صاحب المطالبة في أن ينظر في قضـيته بشـكل               الوكووفي قضية   
وقد جرى تغريم المعني بالدعوى     . قد انتهك ) ١(٦ محكمة مستقلة ومنصفة بموجب المادة       منصف من قبل  

وقد فرض هذا الحكم من قبل مكتب محلي وقوبل الطعن بالرفض من قبل مكتـب               . الرتكابه جرما طفيفاً  
يندرج المقاطعة، وتعذر على المحكمة الدستورية في سلوفاكيا أن تتناول المسألة بوصفها جرما بسيطاً ال               

مكلفـان  " والحظت المحكمـة أن المكتبـين اإلقليمـي والمقـاطعي            ٢٨.في اختصاص السلطات اإلدارية   
وأن تعيين رؤساء هذه الهيئـات      . باالضطالع بالمسائل اإلدارية الحكومية محليا في ظل إشراف الحكومة        

 ٢٩.تخدمين المأجورين تشرف عليه السلطة التنفيذية والموظفون العاملون فيها الذين يتمتعون بمركز المس          
طريقة تعيين موظفي المكاتب المحلية والمقاطعية فضالً عن االفتقـار للضـمانات         "ويترتب على ذلك أن     

التي تقي من الضغوط الخارجية وعدم توفر أي استقالل ظاهر تجعل من الصعب اعتبار تلـك الهيئـات                  
 وبالرغم من أن المحكمة أضافت أنه       ٣٠)".١(٦المتوخى في المادة    "عن السلطة التنفيذية بالمعنى     " مستقلة"

سلطات إدارية بمالحقة ومعاقبة مـن يرتكـب جرمـا    "من باب ما ال يتعارض مع االتفاقية أن يعهد إلى      

 .٣٠١ و٢٨٨، الفقرتان A/50/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ٢٤                                                           
 من ١٠ المدرجة في المبدأ معايير الموضوعيةالتابع لألمم المتحدة المعني باستقالل القضاة والمحامين على أهمية تبني شدد المقرر الخاص  ٢٥

تقرير المقرر ، E/CN.4/2000/61/Add.1المبادئ األساسية لألمم المتحدة فيما يتصل بانتخاب وتعيين القضاة؛ انظر أيضا وثيقة األمم المتحدة 
وبالنسبة لجوانب القلق إزاء المخاطر التي .٦٤-٦٠، الفقرات تقرير بشأن البعثة إلى غواتيماال: قالل القضاة والمحامين، إضافةالخاص المعني باست

جنيڤ، اللجنة  (مبادئ وتعاريف: سيادة القانون وحقوق اإلنسان على استقالل القضاة، انظر إعادة انتخابهم القضاة وال سيما انتخابينطوي عليها 
جيم -٢- ١أما فيما يتعلق باستخدام المعايير الموضوعية في انتقاء القضاة فانظر أيضاً المبادئ . ٢، الفقرة ٣٠، الصفحة )١٩٦٦ للحقوقيين، الدولية

 Judicial ولإللمام بمعلومات عامة عن الهيئات القضائية األوروبية انظر.  بشأن استقالل وكفاءة ودور القضاةR (94) 12من توصية مجلس أوروبا 
Organization in Europe (2000), Strasbourg, Council of Europe Publication, 2000, 352 pp.. 

٢٦ ACHPR, Media Rights v. Nigeria Communication No. 224/98, decision adopted during the 28th session, 28 October – 6 
November 2000, para. 60 at http://www1.umn.edu/humanrts/Africa/comcases/224-98.html. 

٢٧ Eur. Court HR, Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June 1998, Reports 1998-IV, p. 1571, para. 65. 
٢٨ Eur. Court HR, Case of Lauko v. Slovakia, judgment of 2 September 1998, Reports 1998-VI, pp. 2497-2498, paras. 12-17. 
 .٦٤، الفقرة ٢٥٠٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢٩
 .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٣٠
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التشديد على أن الشخص المعني يجب أن تتاح له فرصة الطعن في أي قرار يصدر بحقـه                 "لزم  " بسيطا
  ٣١."٦المادة أمام محكمة توفر الضمانات المنصوص عليها في 

وبما أن المعني بالدعوى في القضية الراهنة تعذر عليه تأمين إعادة النظر من قبـل محكمـة                 
) ١(٦مستقلة ونزيهة في القرارات التي اتخذها المكتبان المحلي والمقاطعي فإن حقوقه بمقتضى المـادة               

  ٣٢.من االتفاقية قد انتهكت
عض الحاالت وثيقي الترابط وأثناء النظر في       بيد أن مفهومي االستقالل والنزاهة يكونان في ب       

 من االتفاقية األوروبية لمحاكم األمن الوطني في تركيا والمحـاكم العسـكرية فـي               ٦التوافق مع المادة    
وكمـا تـم   .  أدناه، هذه المفاهيم معا٧ً-٤المملكة المتحدة، بحثت المحكمة، كما سيبين ذلك القسم الفرعي  

يل المثال فإن ما هو مهم بدرجة حاسمة يكمن في معرفـة مـا إذا كانـت                  على سب  إنكالبيانه في قضية    
الدعوى في محاكمـة    بتعديا على حق المعني     "الطريقة التي توختها المحكمة المعنية تشكل، أم ال تشكل،          

  ":عادلة
فما هو محل رهان هو الثقـة       . وفي هذا الخصوص حتى المظاهر قد تكتسب أهمية معينة        "

 الجمهور إزاء المحاكم في مجتمع ديمقراطي وأن يشعر بها المـتهم            الواجب أن يشعر بها   
وعند البت فيما إذا كان هناك سبب مشروع يحمل علـى           . فيما يخص اإلجراءات الجنائية   

الخوف من أن محكمة بعينها تفتقر إلى االستقالل أو النزاهة، فإن وجهة نظر المتهم لهـا                
ن في معرفة ما إذا كانت شكوكه يمكـن أن          وما هو حاسم يكم   . أهمية ولو لم تكن حاسمة    
  ٣٣.(...)تبرر بشكل موضوعي 

******  
وأوصت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بأن تعمد الدول األعضاء في منظمة الـدول              

  :األمريكية إلى
اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية نزاهة واستقالل أعضاء الهيئة القضائية فـي أدائهـم             "

ائية وتحديدا فيما يتصل بمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان؛ ويجـب علـى            لوظائفهم القض 
القضاة بوجه خاص أن يكونوا أحرارا في الفصل في المسائل المعروضة علـيهم دون أي     
تأثير عليهم أو حثهم أو الضغط عليهم أو تهديدهم أو التدخل في شؤونهم بشكل مباشر أو                

  ٣٤."غير مباشر ألي سبب كان ومن أي جهة كانت

قـاض مـن      أكدت محكمة البلدان األمريكية أن اسـتقالل أي        المحكمة الدستورية وفي قضية   
 في الفتـرة  ")un adecuado proceso de nombramiento("القضاة يقتضي توخي إجراء مالئم للتعيين 

 con una" مع تقديم ضمانات بعدم ممارسة ضغوط خارجيـة  ")con una duración en el cargo"التالية 

garantía contra presiones externas(".٣٥  
  

 .٢٥٠٧المرجع نفسه، الصفحة  ٣١                                                           
، حيث تم ستالينغر وكوسوبيد أن المحكمة انتهت إلى نتيجة مخالفة في قضية . ٦٥ و٦٤، الفقرتان ٢٥٠٧ و٢٥٠٦المرجع نفسه، الصفحتان  ٣٢

وطابع : " مجلسي اإلصالح العقاري اإلقليمي واألعلى بحكم ما لهم من خبرة في علم الزراعة والحراجة والهندسة الزراعيةإدماج خبراء أعضاء في
. من االتفاقية) ١(٦؛ ومن ثم لم يحدث أي انتهاك للمادة "خبراء الخدمة المدنية"التخاصم الذي اتسمت به اإلجراءات أمام المجلسين لم يتأثر بمشاركة 

 .Eur. Court HR, Case of Stalinger and Kuso v. Austria, Judgment of 18 March 1997, Reports 1997-II, p. 667, para. 37انظر 
٢٣ Eur. Court HR, Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June 1998, Reports 1998-IV, p. 1572-1573, para. 71. 
٣٤ OAS doc. OEA/Ser.I/V/II.95, doc. 7 rev., Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1996, p. 761. 
٣٥ I-A Court HR, Constitutional Court Case (Aguirre Roca, Rey Terry and Revorado Marsano v. Peru), judgment of 31 January 2001 ،

 .html. _ ESP71C_/serie_c/cr.or.corteidh.www://http:  االطالع عليها على الموقع الخاص بالمحكمة من الصيغة اإلسبانية للحكم ويمكن٧٥الصفحة 
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  األمن الوظيفي ٢-٥-٤
كما تقدم بيانه، يكون القضاة عرضة لفقدانهم استقاللهم ما لم يتوفر لهم أمن البقاء في المنصب              

 من  ١١والمبدأ  . لمدة طويلة، نظراً ألنهم قد يتعرضون للتأثيرات غير السليمة فيما يتخذونه من القرارات            
  ألساسية ينص على أن المبادئ ا

يضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضية المدة المقررة لتوليهم وظـائفهم واسـتقاللهم             "
  ".وأمنهم وحصولهم على أجر مالئم، وشروط خدمتهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم

  : ما يلي١٢ويضيف المبدأ 
في منصـبهم إلـى حـين       يتمتع القضاة، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، بضمان بقائهم          "

بلوغهم سن التقاعد اإللزامية أو انتهاء الفترة المقررة لتوليهم المنصـب، حيثمـا يكـون               
  ٣٦."معموال بذلك

 أن يعين أو ينتخب القضاة بـدون ان يتـوفر لهـم             ١٢ و ١١وبالتالي سيتعارض مع المبدأين     
وإناطة القضاة بواليـة     ٣٧.نةضمان البقاء في المنصب بشكل دائم أو البقاء فيه فقط لمدة وجيزة مضمو            

  .دائمة هو وحده الكفيل بتوفير الشروط القصوى الستقاللهم ولثقة الجمهور في السلطة القضائية
*****  

وفيما يتعلق بالحالة السائدة في أرمينيا، الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسـان أن اسـتقالل               
انتخاب القضاة  " خاص مالحظتها القائلة بأن      السلطة القضائية ليس مضمونا الضمان الكامل وأبدت بوجه       

  ٣٨."بواسطة التصويت الشعبي لمدة محددة قوامها ست سنوات ال يضمن استقاللهم ونزاهتهم
وفي بعض البلدان قد يضطر القضاة إلى اجتياز إجراء إعادة اعتمادهم بعد مـرور فواصـل                

ه الممارسة المعمول بهـا فـي بيـرو         وإزاء هذ . زمنية معينة بغية تخويلهم مواصلة البقاء في المنصب       
بقلق أن القضاة يتقاعدون بعد انتهاء سبع سنوات ويلزم اعتمادهم          "الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان      

ممارسة تنزع إلى التأثير على اسـتقالل السـلطة         "واعتبرت اللجنة هذا األمر     ". من جديد إلعادة تعيينهم   
تعيد النظر فـي    " ولذلك أوصت اللجنة الحكومة بأن       ٣٩."لوظيفيالقضائية عن طريق حرمانهم من األمن ا      

اشتراط إعادة اعتماد القضاة واالستعاضة عن ذلك بنظام ألمن البقاء في المنصب ولإلشراف القضـائي               
  ٤٠."المستقل

كما ُأثيرت مسألة إعادة النظر في اعتماد القضاة بشأن ليتوانيا، وأعربت اللجنة عن قلقها ألنه               
أحكام جديدة تستهدف ضمان استقالل السلطة القضائية، يخضع مع ذلك قضاة محكمة            "جود  بالرغم من و  

المقاطعة إلعادة النظر في أوضاعهم من قبل السلطة التنفيذية بعد خمس سنوات مـن الخدمـة لتـأمين                  
بأن تتناول أي عملية إلعادة النظـر فقـط موضـوع           "وتبعا لذلك أوصت اللجنة     ". تعيينهم بصورة دائمة  

  ٤١."كفاءة القضائية وتتوالها حصراً هيئة مهنية مستقلةال

 .١٢ مماثلة للمبدأ R (94) 12 من مجلس أوروبا رقم ٣-١ التوصية ٣٦                                                           
مثار اعتراض أو غير متوافقة مع مبدأ لمحددة المدة قد ال تكون االعقود " أكد المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين أنه على حين أن ٣٧

المدة المعقولة من "وهو يرى أن ". استقالل القضاء فإن التعيين لمدة خمس سنوات يعتبر قصيرا جدا لكي يقال إن أمن البقاء في المنصب مضمون
 ).ج(١٦٩، الفقرة ماالتقرير عن البعثة إلى غواتي، E/CN.4/2000/61/Add.1؛ وثيقة األمم المتحدة "الزمن قوامها عشر سنوات

 .١٠٤، الفقرة )المجلد األول (A/54/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٣٨
 .٣٥٢، الفقرة A/51/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٣٩
 .٣٦٤ المرجع نفسه، الفقرة ٤٠
 .١٧٣، الفقرة )المجلد األول (A/53/40ة للجمعية العامة،  وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمي٤١
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ويترتب على ذلك في نظر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن الممارسة المتمثلـة فـي إعـادة         
من ) ١(١٤اعتماد القضاة من قبل السلطة التنفيذية أو إعادة النظر في أوضاعهم أمر يتعارض مع المادة                

  .دنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق الم
  

  المالياألمن  ٣-٥-٤
ال تتناول صراحة المعاهدات الدولية واإلقليمية مسألة األمن المالي للسلطة القضائية وآلحـاد             

 من المبادئ األساسية المستشهد به أعاله ينص على أن تُـدفع للقضـاة أجـور                ١١القضاة، ولكن المبدأ    
  .ومعاشات تقاعدية مالئمة

 والمالئم مهمة جداً نظرا ألنها قد تساعد على اجتذاب األشخاص ذوي            ومسألة األجر المنصف  
الكفاءات لالنضمام إلى الهيئة القضائية وقد تمنح القضاة منحة إضافية تمكنهم من مقاومة إغرائهم بالفساد               

 وتتمتع أجور القضاة في   . أو غير ذلك من التأثيرات السياسية التي ال موجب لها أو غيرها من التأثيرات             
بعض البلدان بالحماية من التخفيضات بالرغم من أن الزيادات في األجور تتوقف على السلطتين التنفيذية               

وفي الحاالت التي تسيطر فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية على الميزانية الخاصة بالسلطة            . والتشريعية
  .القضائية يكون هناك تهديد محتمل الستقالل هذه السلطة

 كان على المحكمة العليا     )وزير العدل (رابطة قضاة مقاطعة مانيتوبا ضد مانيتوبا       وفي قضية   
مـن الميثـاق    ) د(١١ما إذا كان ضمان االستقالل القضائي المنصوص عليه في المادة           "الكندية أن تقرر    

تخفض الكندي للحقوق والحريات يقيد الطريقة التي يمكن بها للحكومات والسلطه التشريعية المقاطعية أن              
 وكجـزء مـن     ٤٢."مرتبات قضاة المحاكم المقاطعية والكيفية التي يمكن بها إجراء ذلك التخفيض ومداه           

الخطة التي وضعتها للحد من العجز سنت المقاطعة قانون خفض مرتبات القطاع العام الـذي خفضـت                 
. العامة للمقاطعـة  بموجبه مرتبات قضاة المحاكم المقاطعية وغيرها من المرتبات التي تدفع من الخزينة             

وعلى إثر هذه التخفيضات في األجور عمد الكثير من األشخاص المتهمين إلى الطعـن فـي دسـتورية                  
اإلجراءات التي اتبعتها المحكمة المقاطعية مدعين أن هذه المحكمة فقـدت، نتيجـة للتخفيضـات فـي                 

لـى أن التخفيضـات فـي    وخلصت المحكمة العليا إ   . المرتبات، مركزها بوصفها محكمة مستقلة ونزيهة     
، وأن "من الميثـاق ) د(١١بوصفها جزءاً من تدابير اقتصادية عامة شاملة كانت تفق مع المادة   "المرتبات  

أي دليل على أن هذه التخفيضات ُأجريت بقصد التأثير على السلطة القضـائية أو التالعـب                "ليس هناك   
قضائية إنما هو رفض حكومة مانيتوبـا التوقيـع          بيد أن ما كان يشكل انتهاكا الستقالل السلطة ال         ٤٣".بها

ما لم يوافق القضاة على التخلي عن الطعن        "على توصية مشتركة مقدمة إلى لجنة التعويضات القضائية؛         
واعتبـرت المحكمـة أن     . في القانون الذي فُرض بموجبه التخفيض في المرتبـات        " القانوني من جانبهم  

لى القضاة من أجل التسليم بدستورية التغييـرات المقـررة فـي            ضغطا اقتصادياً ع  "الحكومة قد مارست    
أن مكون األمن المالي الستقالل القضاة يجب أن يشمل حماية قدرة القضاة            " وترى المحكمة    ٤٤."المرتبات

على الطعن في التشريعات التي تمس باستقاللهم دون أن يكون هناك شعور معقول لديهم بأن الحكومـة                 
  ٤٥." على قيامهم بذلك الطعنربما تعاقبهم مالياً

  

                                                           ٤٢ (1997) 3 S.C.R. Manitoba Provincial Judge Assn. V. Manitoba (Minister of Judge) 3, at  
5.at p_html 3scr1997/html/3vol/1997/bup/en/scc-cec/ca.umontreal.lexum.www://http. 
 .١٢ المرجع نفسه، الصفحة ٤٣
لجنة التعويضات القضائية هي هيئة ُأنشئت بموجب قانون المحاكم المقاطعية لغرض إصدار التقارير بشأن . لمرجع نفسه، الصفحة نفسها ا٤٤

 .مرتبات القضاة ترفع إلى السلطة التشريعية
 . المرجع نفسه٤٥
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  الترقية ٤-٥-٤
أنه ينبغي أن يستند نظام ترقية القضـاة، حيثمـا          " من المبادئ األساسية على      ١٣ينص المبدأ   

والعوامـل غيـر    ". وجد مثل هذا النظام، إلى العوامل الموضوعية، وال سيما الكفاءة والنزاهة والخبـرة            
هنية للقضاة المعنيين ال ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار ألغـراض           السليمة التي ال عالقة لها بالكفاءات الم      

 هذه العوامل السليمة ربما تشمل، على سبيل المثال، المواقف التمييزية القائمة على أساس نوع               ٤٦.الترقية
  ٤٧.الجنس والعرق واألصل اإلثني

  
  المساءلة ٥-٥-٤

نضباط القضائي يثـور     ليس هناك أي اختالف حول ضرورة توخي القضاة لال         هعلى حين أن  
السؤال فيما يتعلق بمعرفة الكيفية التي يمكن بها البت في الجزاءات الممكنة في حاالت سوء التصـرف،                 

كما يتحتم أال يخضع القضاة . والشخص المفروض أن يقرر ذلك، وما طبيعة العقوبات الواجب أن تفرض
  .و القضايا التي فصل فيها القاضي المعنيلتدابير تأديبية بسبب معارضة األسباب الموضوعية للقضية أ

*****  
بقلق االدعـاء القائـل بـأن       "وفيما يخص بيالروس، الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان         

على أساس أنهما قصرا في اضطالعهما بوظائفهمـا القضـائية عـن            ... قاضيين اثنين عزلهما الرئيس     
 كما أبدت اللجنة قلقها من أن المجلس        ٤٨." الغرامة فرض غرامة فرضتها السلطة التنفيذية واستحصال تلك      

حتـى اآلن مـن أن      "وأنه لم يتمكن    " ليس مجلسا مستقال عن التأثير الحكومي     "األعلى الكمبودي للقضاة    
وبالنظر إلى قلقها اإلضـافي إزاء      ". يفحص االدعاءات القائلة بعدم األهلية القضائية والسلوك الالأخالقي       

ارة العدل أصدرت منشورات دورية ملزمة للقضاة أوصت هذه اللجنة بوجـوب            وزأن  أمور منها حقيقة    
باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز السلطة القضائية وضمان استقاللها وكفالة التصـدي           " قيام الدولة الطرف  

  ٤٩."على وجه السرعة لكافة االدعاءات المتعلقة بالفساد أو بالضغوط غير السليمة على السلطة القضائية
الوارد فـي   " مستقلة"و على هذا النحو أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ترى أن مصطلح             ويبد

من العهد يتطلب التصدي للسلوك المهني الالأخالقي من قبل جهاز مستقل تمام االسـتقالل              ) ١(١٤المادة  
  .عن التأثير الحكومي

 من المبادئ   ٢٠ إلى   ١٧ومسألة تأديب القضاة وإيقافهم وعزلهم تتناول كذلك في المبادئ من           
  :األساسية التي وضعتها األمم المتحدة ونصها كما يلي

ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قـاض بصـفته القضـائية                -١٧"
وللقاضي الحق فـي    . والمهنية وذلك على نحو مستعجل وعادل بموجب إجراءات مالئمة        

ي مرحلته األولى سرياً، ما لـم       ويكون فحص الموضوع ف   . الحصول على محاكمة عادلة   
  .يطلب القاضي خالف ذلك

" اختيار القضاة وترقيتهم المهنية إلى معايير موضوعيةضرورة أن تستند القرارات المتعلقة ب" على R (94) 12 تشدد توصية مجلس أوروبا رقم ٤٦                                                           
مثلما يجب أن يستند الترقي الوظيفي بالنسبة للقضاة ال إلى االنتقاء فحسب بل إلى الجدارة مع األخذ بعين االعتبار المؤهالت والنزاهة والقدرة 

-٢-١-١٢المبدأ (ي للقضاة بمنأى عن الحكومة وعن اإلدارة كلتيهما باإلضافة إلى ذلك يجب أن تتخذ القرارات المتعلقة بالترقي الوظيف" والكفاءة
 ).جيم
 فيما يخص تمثيل األقليات على صعيد المهنة القانونية في الواليات المتحدة انظر التقرير الذي وضعته اللجنة المعنية بالتنوع العرقي واإلثني في ٤٧

. Miles to Go 2000; Progress of Minorities in the Legal Profession: وهذا التقرير بعنوانالمهنة القانونية التابعة لرابطة المحامين األمريكية 
وعلى الرغم من أن هذا التقرير . ويفيد هذا التقرير أن تمثيل األقليات في المهنة القانونية يقل بصورة ملحوظة عن تمثيلهم في معظم المهن األخرى

 .minorities/org.abanet.www يتضمن أيضا قسما فرعيا يتناول السلطة القضائية؛ انظر مكرس بدرجة أساسية للمحامين إال أنه
 .١٤٩، الفقرة )المجلد األول (A/53/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٤٨
 .٣٠٠-٢٩٩ات ، الفقر)المجلد األول (A/54/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٤٩
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ال يكون القضاة عرضة لإليقاف أو للعزل إال لدواعي عـدم القـدرة أو دواعـي                  -١٨
  .السلوك التي تجعلهم غير الئقين ألداء مهامهم

تحدد جميع اإلجراءات التأديبية أو إجراءات اإليقاف أو العـزل وفقـاً للمعـايير                -١٩
  .للسلوك القضائيالمعمول بها 

ينبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن اإلجراءات التأديبية أو إجراءات اإليقاف             -٢٠
وال ينطبق ذلك على القرارات التـي       . أو العزل قابلة إلعادة النظر من جانب جهة مستقلة        

  ."تصدرها المحكمة العليا أو السلطة التشريعية بشأن قضايا االتهام الجنائي وما يماثلها

وأن المبدأ  " إجراءات مالئمة " يتحدث فقط عن     ١٧يجدر، من ناحية أخرى، مالحظة أن المبدأ        
 أن تكون القرارات الصادرة بشأن اإلجراءات التأديبية وغيرها مـن اإلجـراءات             بضرورة يوصي   ٢٠

وق اإلنسان  على هذا النحو يبدو أن تفسير اللجنة المعنية بحق        ".  مستقلة  جهة من جانب قابلة إلعادة النظر    "
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يذهب إلى أبعد مما تذهب إليه المبادئ              ) ١(١٤للمادة  

  ٥٠.األساسية في هذا الصدد
*****  

وفي قضية مرفوعة ضد بوركينا فاسو لزم على اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن              
.  سبب قانوني يبرر استبقاء العقوبة التي ُأنزلت بقاضـيين اثنـين           تنظر في عدم تقديم الدولة المعنية ألي      

وكان القاضيان كالهما من بين عدد من القضاة الذين تم إيقافهم أو عزلهم أو إكراههم على التقاعد فـي                   
والعديد من األشخاص الذين تأثروا بهذا اإلجراء ُأعيدوا الحقا إلى مناصبهم بمقتضى عفـو              . ١٩٨٧عام  

لى حين أن قضاة آخرين عديدين بمن فيهم القاضـيان اللـذان همـا موضـوع الـدعوى                  عام صدر، ع  
 وفي نظر اللجنة أن هذا التقصـير يشـكل انتهاكـات            ٥١.المعروضة على اللجنة لم يعادا إلى منصبيهما      

 أما فيما يتعلق برفض المحكمة العليـا        ٥٢. من المبادئ األساسية بشأن استقالل القضاة      ١٩ و ١٨للمبدأين  
  ة النظر في مطالبتينمباشر

  
 سنة خلت فإن هذا الرفض يشكل انتهاكا للمـادة          ١٥بالتعويض مقدمتين من كال القاضيين منذ       

من الميثاق األفريقي التي تضمن الحق في المحاكمة في غضون فترة معقولة من الزمن من قبل                ) د)(١(٧
  ٥٣.محكمة نزيهة

*****  
 أيضا القصور عن الوفاء بالمسؤوليات والجرائم التي تستوجب التأديب ورهنا R (94) 12 يتناول المبدأ السادس من توصية مجلس أوروبا رقم ٥٠                                                           

نقل ) ٢ من القاضي؛ سحب القضيــة) ١: بالمبادئ القانونية السارية والتقاليد السائدة في الدول من شأن اإلجراءات التأديبية أن تشمل أمورا منها
). ١-المبدأ السادس(اإليقاف ) ٤فرض جزاءات اقتصادية مثل خفض المرتب لفترة مؤقتة؛ ) ٣القاضي ليتولى مهام قضائية أخرى داخل المحكمة؛ 

أن تحدد "اب ينبغي ، وهذه األسب"المعينين ال يجوز عزلهم من منصبهم بصورة دائمة دون أسباب وجيهة لغاية التقاعد اإللزامي"بيد أن القضاة 
أن تطبق في البلدان التي ينتخب فيها القاضي لمدة معينة ويمكن أن تتصل بعدم القدرة "ويمكن لهذه األسباب أيضا ". بعبارات دقيقة بواسطة قانون

باإلضافة إلى ذلك وفي ). ٢-بع المبدأ الرا" (على أداء المهام القضائية؛ وارتكاب جرائم جنائية أو مخالفات خطيرة تشكل خرقا للقواعد التأديبية
يتعين على الدول أن تنظر نظرا جادا في أن تنشئ، " ٢- والسادس ١- الحاالت التي يلزم أن تؤخذ فيها التدابير المذكورة في المبدأين السادس

تتخذه من قرارات لجهاز قضائي أعلى بقانون، هيئة مختصة تكون مهمتها تطبيق الجزاءات والتدابير التأديبية، حيث ال تُعنى بها محكمة وتخضع ما 
على توفير اإلجراءات المالئمة التي تكفل للقضاة المعنيين متطلبات "ويتعين أن ينص القانون كذلك ". أو تكون الهيئة هي ذاتها جهازا قضائيا عالياً

 ).٣-المبدأ السادس " (العدل في الدعوى على األقل والحق في الرد على أي تُهم
٥١ ACHPR, Mouvement Burkinabe des Droits de l'Homme et des Peoples v. Burkina Faso, Communication No. 204/97, قرار اتخذ 

 :؛ لالطالع على النص انظر الموقع٣٨، الفقرة ٢٠٠١مايو / أيار٧ -أبريل / نيسان٢٣في الدورة العادية التاسعة والعشرين، 
tmlh97-204/omcasesc/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http. 
 . المرجع نفسه والصفحة نفسها٥٢
 .٤٠ المرجع نفسه، الفقرة ٥٣
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 البلدان األمريكية لحقـوق اإلنسـان تتعلـق          التي عالجتها محكمة   المحكمة الدستورية  وقضية
 صادرة بحـق ثالثـة      ١٩٩٧مايو  / أيار ٢٨بالمقاضاة الجنائية والعزل النهائي بقرارات تشريعية مؤرخة        

وهذه القرارات هي نتيجة إلجراءات معقدة بوشـرت فـي عـام            . قضاة تابعين لهيئة المحكمة الدستورية    
وفـي عـام    . الكونغرس ومحكمة الضمانات الدستورية    عندما عمد الرئيسي فوجيموري إلى حل        ١٩٩٢
 من دسـتور بيـرو      ١١٢ دعيت المحكمة الدستورية إلى الفصل في دستورية قانون يفسر المادة            ١٩٩٦

 منهم إلى أن القانون     ٧وبعدما خلص خمسة من أعضاء الهيئة من أصل         . بشأن إعادة االنتخابات الرئاسية   
علنوا عدم دستوريته يدعى أن القضاة الذين يشكلون األغلبية تعرضـوا  رغم أنهم لم ي " ال ينطبق "ذا الشأن   

 ومثلما الحظت محكمة البلدان األمريكية، كان عزل القضاة         ٥٤.لحملة من الضغوط والتخويف والمضايقة    
 وخلصت المحكمـة    ٥٥.الثالثة نتيجة لتطبيق عقوبة فرضتها السلطة التشريعية في إطار محاكمة سياسية          

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان قد انتهكتا فيما يخـص قضـاة             ٢٥ و ٨أن المادتين   باإلجماع إلى   
  .المحكمة الدستورية الثالثة السابقين
 من االتفاقية، فقد انتهكت بسبب كون إجراءات المحاكمـة السياسـية            ٨أما فيما يتعلق بالمادة     

 -ادلة أضف إلى ذلك أن السلطة التشريعية        التي خضع لها القضاة الثالثة لم تكفل ضمانات المحاكمة الع         
 لم تتقيد بالشرط الضروري المتمثل في توخي االستقالل والنزاهة عند إجـراء             -في هذه القضية بعينها     

 فذلك راجع إلى حقيقة أن بعض أعضاء        يخص االفتقار إلى النزاهة    أما فيما    ٥٦.المحاكمة السياسية للقضاة  
سالة إلى المحكمة الدستورية يطلبون فيها من المحكمة الفصـل فـي            الكونغرس األربعين الذين وجهوا ر    

مسألة دستورية القانون المتعلق باالنتخابات الرئيسية شاركوا في وقت الحق في لجان ولجان فرعية شتى               
وعالوة على ذلك فإن البعض من األعضـاء المشـتركين فـي            . عينت أثناء إجراءات المحاكمة الجنائية    

ل القضاة منعوا صراحة من المشاركة في ذلك التصـويت باالسـتناد إلـى القواعـد                التصويت على عز  
 لم يتلق القضاة الثالثة المعنيـون       انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة    وفيما يخص    ٥٧.الخاصة بالكونغرس 

المعلومات الكاملة والكافية بخصوص التُهم الموجهة إليهم وكانت سبل االطالع على الشـواهد ضـدهم               
وأخيراً لـم  . ")extremadamente corto("قصيرا جداً "كما أن الوقت المتاح لهم إلعداد دفاعهم . ةمحدود

يسمح لهـم باستجـواب الشهود الذين استخدمت شهادتهم أساسا اعتمد عليه قرار أعضـاء الكـونغرس               
  ٥٨.بمباشرة إجراءات المحاكمة الجنائية والقرار الالحق بعزل القضاة الثالثة

 من االتفاقية األمريكيـة     ٢٥ المادة   وص عليه في  يخص حق الحماية القضائية المنص    أما فيما   
إذ إن القضاة الثالثة رفعوا في الواقع دعاوى بإعمال حقوقهم الدستورية           . فإن ذاك الحق انتهك هو اآلخر     

 تسـتند   ضد القرارات القاضية بعزلهم، وهي دعاوى رأت محكمة العدل العليا في ليما أنها ال             ) األمبارو(
 ووفقا لمحكمة البلدان األمريكية     ٥٩.إلى أساس؛ وأكدت المحكمة الدستورية في وقت الحق هذه القرارات         

راجع إلى التقييمات القائلة بأنها ليسـت دعـاوى       "لحقوق اإلنسان فإن القصور الذي يشوب هذه الدعاوى         
محكمة الدستورية الذين نظروا في     فقد ثبت على سبيل المثال أن قضاة ال       ". بالمعنى الدقيق للكلمة   قضائية

دعاوى إنفاذ الحقوق الدستورية هم نفس األشخاص الذين شاركوا أو كانوا على نحو آخـر طرفـا فـي                   
اإلجراءات التي اضطلع بها الكونغرس؛ تبعا لذلك لم تمتثل المحكمة الدستورية لمعايير محكمة البلـدان               

                                                           ٥٤ I-A Court HR, Constitutional Court Case, Competence, judgement of September 24, 1999, in OAS doc. OEA/Ser.I/V/III.47, 
doc. 6 ، ٣٧٨-٣٧٤ وما بعدها؛ الصفحات ٢فقرة ؛ ال١٩٩٩التقارير السنوية لمحكمة البلدان األمريكية. 

٥٥ I-A Court HR, Constitutional Court Case, (Aguirre Roca, Rey Terry and Revorado Marsano v. Peru), judgment of 31 January 
:  من النص اإلسباني للحكم الممكن الوقوف عليها بالرجوع إلى موقع المحكمة على الويب٦٧ الفقرة 2001 ,

html._ESP71C_/serie_c/cr.or.corteidh.www://tpht. 
 .٨٤ المرجع نفسه، الفقرة ٥٦
 .٧٨ المرجع نفسه، الفقرة ٥٧
 .٨٣ المرجع نفسه، الفقرة ٥٨
 .٢٧ و٥٦ و٩٧ المرجع نفسه، الفقرات ٥٩
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ك أن الدعاوى المرفوعة من قبل األشـخاص الـذين          وترتب على ذل  . بنزاهة القضاة األمريكية المتصلة   
  ٦٠.يزعمون أنهم ضحايا لم يكن لها أثرها المزمع وكان مآلها الفشل وهذا ما حصل فعال

*****  
وخالصة القول إنه يمكن التأكيد على العموم بأن القضاة الذين يخضعون، في إطار القـانون               

 كفؤ ومستقل ونزيـه   محاكمة منصفة من قبل جهاز      الدولي، لإلجراءات التأديبية يجب أن يكونوا موضع        
غيـر أنـه يبـدو أن       . ينبغي أن يكون هو اآلخر خاضعا إلشراف سلطة مستقلة تابعة للجهاز التنفيـذي            

اإلجراءات التأديبية يمكن، على األقل في إطار االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، أن تباشر ضد قضـاة                
ز التشريعي، شريطة أن يتحلى الجهاز الذي يفصل في التهم باالحترام           المحاكم الدستورية من جانب الجها    

بضـمانات المحاكمـة    وأن يتم التقيد في مجال اإلجراءات ذات الصلة          لمبدأي االستقالل والنزاهة  الدقيق  
  . من االتفاقية٨ المنصوص عليها في المادة المنصفة

  
  حرية التعبير وتكوين الجمعيات ٦-٥-٤

ة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أساسية في مجتمع ديمقراطي يحترم           تعتبر حقوق القضا  
والقضاة الذين تتاح لهم حرية تأسيس الجمعيات يكونون أفضل قدرة على           . سيادة القانون وحقوق اإلنسان   

  .حماية استقاللهم وحماية المصالح المهنية األخرى
  : من المبادئ األساسية على ما يلي٨وينص المبدأ 

 لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، يحق ألعضاء السـلطة القضـائية كغيـرهم مـن          وفقاً"
المواطنين التمتع بحرية التعبير واالعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع ومع ذلك يشترط أن            
يسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقهم، مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واسـتقالل             

  ٦١."القضاء
  

  لتثقيفالتدريب وا ٧-٥-٤
يعتبر التدريب والتثقيف المتواصل للقضاة في مجال قانون حقوق اإلنسان الوطني والـدولي             

وبدون ذلك التدريب،   . أساسيا إذا ُأريد أن يتحول ذلك القانون إلى واقع ذي مغزى على المستوى المحلي             
ي مناسبات عديدة على    وقد شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ف      . يظل تنفيذ قانون حقوق اإلنسان وهما     

أهمية توفير التدريب في مجال قانون حقوق اإلنسان لفائدة القضاة وغيرهم مـن ذوي المهـن القانونيـة         
  ٦٢.والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

لتـدريب  ... تولي اهتماما خاصـا     "وأوصت اللجنة باإلضافة إلى ذلك جمهورية الكونغو بأن         
يبهم وتأديبهم بغية تحريرهم من الضغوط السياسية والمالية وغيرها مـن           القضاة وللنظام الذي يحكم تدر    

؛ وتبعا لـذلك    "الضغوط وضمان بقائهم في المنصب وتمكينهم من إقامة العدل على النحو السريع والنزيه            
إلى اتخاذ إجراءات فعالة لهذا الغرض وإلى اتخاذ الخطوات المالئمة لكفالـة            "دعت اللجنة الدولة الطرف     

  ٦٣." المزيد من القضاة على التدريب المالئمحصول

 .٩٦ المرجع نفسه، الفقرة ٦٠                                                           
ينبغي أن تكون لهم حرية تكوين الجمعيات التي تقوم "إلى أن القضاة  في المبدأ الرابع R (94) 12 تشير باقتضاب توصية مجلس أوروبا رقم ٦١

 ".بمفردها أو بمعية جهة أخرى بمهمة صيانة استقالل القضاة وحماية مصالحهم
؛ وفيما ١٣٤لفقرة ، ا)المجلد األول (A/54/40 انظر فيما يخص الجماهيرية العربية الليبية وثيقة األمم المتحدة، الوثائق األساسية للجمعية العامة، ٦٢

 .١٣٢الفقرة ) المجلد األول (A/53/40يخص السودان، انظر وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة 
 .٢٨٠، الفقرة )المجلد األول (A/55/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٦٣
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وما إذا كان ينبغي    " التعليم المتصل بالسياق االجتماعي   " البرامج التعليمية من قبيل      يخصوفيما  
جعل هذه البرامج إلزامية بالنسبة للقضاة وإذا كان األمر كذلك ما طبيعة المسؤولية التي يتحملها القضـاة                 

  ٦٤.هذه المسائل جدال في كنداإن هم رفضوا المشاركة، أثارت 
والنقطة المهمة الواجب التأكيد عليها في هذا الصدد هي أن المفروض في السلطة القضـائية               

 المستقلة للقضاة أن تتحمل المسؤولية في نهاية المطـاف عـن النهـوض    الروابطذاتها على أية حال أو  
  ).األساسية من المبادئ ٩راجع المبدأ (أو التدريب المهنيين /بالتثقيف و

  
  حق وواجب تأمين سير اإلجراءات القضائية بعدالة وإصدار قرارات مسببة ٨-٥-٤

يعتبر استقالل المحكمة عنصراً ال غنى عنه من عناصر سير اإلجراءات القضـائية سـواء               
  : من المبادئ األساسية٦ المبدأ وكما هو منصوص عليه في. أو مدنيةكانت جنائية 
لسلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير اإلجراءات          يكفل مبدأ استقالل ا   "

  ".القضائية بعدالة، واحترام حقوق األطراف

الحق في محاكمة    بشأن   ٧وكما سيرد بيانه بوضوح في الفصول الالحقة وبخاصة في  الفصل            
مون بالبـت فـي      يعني هذا أن القضاة ملتز     إقامة العدل أثناء حاالت الطوارئ     بشأن   ١٦والفصل  عادلة  

القضايا المطروحة عليهم وفقا للقانون وبحماية حقوق الفرد وحرياته ومالزمة احترام مختلـف الحقـوق               
باإلضافة إلى ذلك يجب أن تؤدى هذه المهمـة  . اإلجرائية القائمة بموجب القانون المحلي والقانون الدولي   

  ). من المبادئ األساسية٤المبدأ (ضائية دون أية تدخالت غير الئقة أو ال مبرر لها في اإلجراءات الق
*****  

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها من أن الهيئة القضائية الجديدة في كمبوديـا               
آراء وزارة العدل فيما يتعلق بتفسير القوانين وأن        "وأنها ستلتمس   " لالرتشاء والضغوط السياسية  "عرضة  

وتبعا لذلك تمت التوصية بأن تتخذ الدولة الطرف        ".  ملزمة للقضاة  تصدر الوزارة منشورات دورية تكون    
تدابير عاجلة لتعزيز الهيئة القضائية وضمان استقاللها وتأمين المسارعة بالتصدي لكافة ادعاءات الفساد             "

  ٦٥."أو الضغوط التي ال موجب لها والتي تُمارس على الهيئة القضائية
سـباب  أصة والمستقلة والنزيهة حرصها علـى بيـان         ومما هو مالزم لمفهوم المحكمة المخت     

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، أكدت المحكمـة        ) ١(٦ وبخصوص المادة    .القرارات التي تتخذها  
ال ينبغي فهمه على أنـه يشـترط        " أن هذا االلتزام     ،هيغنز وآخرون األوروبية في هذا الصدد، في قضية       

مدى انطباق هذا الواجب بتقديم أسباب يختلف باختالف طبيعة         "ولكن  " جواباً مفصالً على كل حجة تُساق     
 وحيث قصرت محكمة النقض في حكمهـا الـذي          ٦٦."القرار ويجب أن يتحدد في ضوء ظروف القضية       

أصدرته عن إعطاء تفسيرات سريعة ومحددة بشأن الشكوى القائلة إن محكمة االستئناف لم تكن نزيهـة                
  ٦٧.)١(٦ للمادة تبينت المحكمة وجود انتهاك

*****  

التوتر القائم بين المساءلة القضائية واالستقالل القضائي من "طونيو المر كبير القضاة في كندا بعنوان  انظر الكلمة التي ألقاها سعادة القاضي أن٦٤                                                           
، html96Iec/sg.org.sal.wwwنشرت على الموقع ) ١٩٩٦المحاضرة السنوية المتعلقة بالقانون التي تلقى بأكاديمية سنغافورة، " (منظور كندي

اجتياز التدريب "ز من توصية مجلس أوروبا على وجوب أن يتحمل القضاة مسؤولية - ٣-وينص المبدأ خامسا. ٩ و٨المناقشة الواردة في الصفحتين 
 ".الضروري بغية اضطالعهم بواجباتهم على النحو الفعال والسليم

 .٢٩٩، الفقرة )المجلد األول (A/54/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  ٦٥
٦٦ Eur. Court HR, Case of Higgins and Others v. France, judgment of 19 February 1998, Reports 1998-I, p. 60, para. 42. 
 .٤٣، الفقرة ٦١ المرجع نفسه، الصفحة ٦٧
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وبحثت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان العديد من القضايا التي قصرت فيها المحاكم الجامايكية             
ومن . عن إصدار أحكام مسببة، ومن ثم منعت عمليا األشخاص المدانين من ممارسة حقهم في االستئناف              

) ١(١٤ل والنزاهة الوارد في المادة      ناحية أخرى وبدال من بحث هذه القضية ضمن إطار مفهوم االستقال          
المحاكمـة دون  "التي تضمن الحـق فـي   ) ج)(٣(١٤من العهد، قامت اللجنة بالنظر فيه في إطار المادة   

  ٦٨.التي تحفظ الحق في االستئناف في القضايا الجنائية) ٥(١٤والمادة " تأخير ال مبرر لـه

  :يعني مفهوم استقالل السلطة القضائية أيضاً ما يلي
للقضاة ؛  المهنيةدى باالستقالل في أدائهم لواجباتهمالقضاة فرايجب أن يتمتع  •

فرادى الحق وعليهم واجب الفصل في القضايا المطروحة امامهم وفقا للقانون 
  ودون تدخل خارجي بما في ذلك التهديد باالنتقام أو االنتقاد الشخصي؛

مؤهالتهم المهنية  حصرا على أساس فرادى القضاةيجب أن يعين أو ينتخب  •
  هتهم الشخصية؛ونزا

  فرادى القضاة بأمن البقاء في المنصب مدة طويلة؛يجب أن يتمتع  •
  فرادى القضاة على أجور كافية؛يجب أن يحصل  •
  عوامل موضوعية؛ على أساس  ترقية فرادى القضاةيجب أن تستند  •
من قبل  بسبب السلوك المهني الالأخالقي مسؤولية فرادى القضاةيجب أن تعالج  •

 .جهاز مستقل ومحايد تمام االستقالل والحياد لكي يؤمن العدل في المحاكمة

  

  مفهوم النزاهة  ٦-٤
يرتبط مفهوم الحياد، كما تقدمت مالحظته، ارتباطا وثيقا باالستقالل وأحيانا يرتبط المفهومين            

مدنيـــة و السياسـية     من العهد الدولي الخاص بالحقوق ال     ) ١(١٤وشرط النزاهة وارد في المادة      . معاً
من االتفاقية األمريكية لحقوق    ) ١(٨من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة        ) ١(٧والمادة  

  .من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان) ١(٦اإلنسان والمادة 
  : من المبادئ األساسية ينص على ما يلي٢كما أن المبدأ 

ائل المعروضة عليها دون تحيز، على أسـاس الوقـائع          تفصل السلطة القضائية في المس    "
ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضـغوط أو                

  ".تهديدات أو تدخالت، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو ألي سبب

*****  
عدم تحيز المحكمة   " أن   ،توننكار. أرفو أو أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في قضية        
مـن  ) ١(١٤بالمعنى الوارد في المـادة      " وعالنية اًإلجراءات جانبان مهمان من الحق في محاكمة عادلة        

يعني أنه يجب على القضاة أن يكونوا مجردين من األفكار المسـبقة            "العهد مضيفة أن مفهوم عدم التحيز       
، الوارد في وثيقة )١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني١اآلراء المعتمدة في (ليتل ضد جامايكا . ألف، ٢٨٣/١٩٨٨ انظر على سبيل المثال البالغ رقم ٦٨                                                           

انتهاك  (٥-٨، الفقرة ٢٨٣ التي تقرأ باالقتران مع الصفحة ٩، الفقرة ٢٨٤، الصفحة A/47/40األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
كوري . أ، ٣٧٧/١٩٨٨م ؛ والبالغ رق)من العهد؛ لم يصدر حكم مسبب عن محكمة االستئناف منذ أكثر من خمس سنوات بعد العزل) ٥(١٤المادة 

، )المجلد الثاني (A/49/49الوارد في وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ) مارس/ آذار٢٩اآلراء المعتمدة في  (ضد جامايكا
سماع الدعوى المتعلقة لعدم قيام محكمة االستئناف بإصدار حكم مكتوب بعد عدم ) ٥(و) ج)(٣(١٤انتهاك المادة  (٥- ١٣، الفقرة ٧٧الصفحة 

 ).باالستئناف بثالث عشرة سنة
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تصرفوا بأي طريقة من الطرق التي تخـدم مصـالح          بشأن المسألة المعروضة عليهم ويجب عليهم أال ي       
حيثما تكون ُأسس انتفاء أهليـة قـاض مـن القضـاة            " ونصت تحديداً على أنه      ٦٩."طرف من األطراف  

تبـدل  / في هذه األسس وأن تغير     بحكم وظيفتها منصوصا عليها في قانون، يجب على المحكمة أن تنظر          
ومحاكمة تشوبها مشـاركة قـاض كـان        ... م األهلية   أعضاء المحكمة الذين تنطبق عليهم معايير انعدا      

المفروض، بموجب النُظم األساسية المحلية أن تنزع عنه األهلية ال يمكن عادة اعتبارها محاكمة منصفة               
 وفي هذه الحالة بعينها رأت محكمة االستئناف الفنلندية،         ٧٠."١٤أو نزيهـة بالمعنـى المقصود في المادة       

لم يتأثر بوجود قاض غريب     "خطية فقط، أن الحكم الذي أصدرته محكمة المقاطعة         استنادا إلى الشواهد ال   
 ويـدعى أن    ٧١."كان المفروض أن تنزع عنه األهليـة      . س. فيما قبلت أن ف   . س. عن المهنة وهو ف   

القاضي غير المؤهل قد أبدى بعض المالحظات في غير محلها أثناء الشهادة التي أدلت بها زوجة المعني                 
باحتمال أنها أثرت في توفير األدلة وفي محتوى قـرار          "هي مالحظات سلمت الحكومة نفسها      بالدعوى و 
 وخلصت المحكمة إلى أنه في غياب اإلجراءات الشفوية أمام محكمة االستئناف التـي هـي                ٧٢."المحكمة

" ة المقاطعةفيما إذا كان العيب اإلجرائي قد أثّر فعالً في الحكم الصادر عن محكم"الوسيلة الوحيدة للفصل 
  ١٤.٧٣حدث بالفعل انتهاك للمادة 

تناولـت الكلمـة أمـام هيئـة        عندما  ومثلما أكدت من جديد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان،         
 ال ينبغي للقاضي الذي يترأس الجلسة أن يعطي تعليمات تكون إما اعتباطية أو هـي بمثابـة                  ،المحلفين

  ٧٤.الحيادحرمان الغير من اإلنصاف أو تنتهك التزاماته ب
*****  

 قامت اللجنة األفريقيـة لحقـوق اإلنسـان         بمشروع الحقوق الدستورية  وفي القضية المتعلقة    
من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب مع       ) د)(١(٧والشعوب بأمور منها النظر في توافق المادة        

تلك المحكمة أن تتألف من     وبموجب هذا القانون يتعين على      ) محكمة خاصة (قانون االضطرابات المدنية    
وفي نظر اللجنة أن المحكمة كمـا هـي مشـكلة مـن             . قاض واحد وأربعة أعضاء من القوات المسلحة      

أشخاص ينتمون أساساً إلى الفرع التنفيذي من الحكومة وهو الفرع نفسه الذي سن قانون االضـطرابات                
تقتضي من المحكمة أو مـن الهيئـة        "ق  من الميثا ) د)(١(٧ وذكرت اللجنة بعد ذلك أن المادة        ٧٥."المدنية

بغض النظر عن هوية فرادى أعضاء تلك المحاكم فإن تكوينهـا           "مضيفة أنها   " القضائية أن تكون نزيهة   
وتبعاً لـذلك   ". ال بل باالفتقار الفعلي لـه    ) ١٢٥انظر صفحة   (بالتحيز  ) او(يوحي مظهريا بعدم الحياد       

  ٧٦."ةحدث انتهاك للحكم المذكور في هذه القضي
*****  

؛ في وثيقة األمم المتحدة، الوثائق )١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٣آراء اعتمدت في  (كارتونن ضد فنلندا. أرفو أو، ٣٨٧/١٩٨٩ البالغ رقم م٦٩                                                           
 .٢- ٧، الفقرة ١٢٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40الرسمية للجمعية العامة، 

 .مرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ال٧٠
 .٣-٧، الفقرة ١٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٧١
 . مقروءتان معا٣ً- ٦، الفقرة ١١٩ والصفحة ٣-٢، الفقرة ١١٧ المرجع نفسه، الصفحة ٧٢
 .٣-٧، الفقرة ١٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٧٣
واردة في وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية ) ٢٠٠٠مارس /آذار ٢٩آراء اعتمدت في  (السيد روبنسن ضد جامايكا، ٧٣١/١٩٩٦ البالغ رقم ٧٤

أن تعليمات القاضي الذي "؛ وفي هذه القضية بالذات لم يكن هناك أي دليل يبين ١٢٨ الصفحة ٤-٩، الفقرة )المجلد الثاني (A/55/40للجمعية العامة، 
 ".ئب أيا كان نوعهاتولى المحاكمة أو الطريقة التي تمت بها المحاكمة اعترتهما شوا

٧٥ . g.; for the text of the judgment, see e13. , para87/93. Nigerian, Communication No. ACHPR, Constitutional Rights Project v
ts Project, ACHPR, International Pen, Constitutional Righ, See also html93-87/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http

Interrigths on behalf of Ken Saro-Wiva Jr. and Civil Liberties Organization v. Nigeria, Communications Nos. 137/94, 139/94, 
-713/comcases/Africa/humanrts/umnedu.1www://http; for the text see 86. , para1998 October 1, decision of 161/97 and 154/96

html97-161_96-154_94-139_94. 
 .١٤ المرجع نفسه، الفقرة ٧٦
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من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسـان      ) ١(٦أما فيما يتعلق بشرط النزاهة الوارد في المادة         
 وشرط الذاتيةفقد قضت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على الدوام بأن لها شرطين اثنين وهما شرط 

ال "من حيـث إنـه      "  ذاتية نزيهة بصورة يجب على المحكمة أن تكون      "ففي المقام األول،    . الموضوعية
الشخصية "ونزاهته  " ينبغي ألي عضو من أعضاء المحكمة أن تكون لـه أفكار شخصية مسبقة أو تحيز             

يجب على المحكمة أن تكـون نزيهـة مـن          "  وثانيا،   ٧٧."مفترضة ما لم يكن هناك دليل على عكس ذلك        
اد أي شك مشروع يثار في هذا       أن توفر الضمانات باستبع   "من حيث إنه يجب     " وجهة النظر الموضوعية  

، أضافت المحكمة أنه يجب تحديد ما إذا كانت هناك حقائق           باالختبار الموضوعي  وفيما يخص    ٧٨.الصدد
يمكن تأكيدها ومن شأنها أن تثير شكوكا في نزاهة القضاة وفي هذا الصدد، حتى المظاهر تبدو لها بعض                  

الثقة الواجب أن توحي بها المحـاكم فـي مجتمـع         وذلك بسبب أن ما هو محل رهان إنما هي          ". األهمية
  ٧٩."ديمقراطي بالنسبة للعامة وفوق كل شيء بالنسبة لألطراف في الدعوى

 خلصت المحكمة األوروبية إلـى أن المـادة         بأوبرشليكعلى هذا النحو وفي القضية المتعلقة       
شاركوا في اتخاذ القرار القاضي     قد انتهكت النعدام الحياد والنزاهة نظرا إلى أن أحد القضاة الذين            ) ١(٦

بأمر استبعاد اإلجراءات الجنائية شارك في وقت الحق في الجلسة المخصصة للطعن في إدانة المعنـي                
أن تعمد المحكمة العليا أو األعلى، في بعض الظروف، إلـى           " إال أن هناك إمكانية مع ذلك        ٨٠.بالدعوى

 بيد أن هذا ممكن في حالة واحدة وهي وجود          ٨١."يةجبر أي ضرر ناجم عن انتهاك حكم من أحكام االتفاق         
وتوفر الضمانات المتوخـاة فـي المـادة        " بكامل الصالحيات "رقابة الحقة تمارسها هيئة قضائية تتمتع       

 ومن المسائل التي يمكن أن تكون لها أهميتها في تقييم مدى كفاية إعادة النظر؛ فيمـا يخـص                   ٨٢.)١(٦
في موضوع القرار محل الطعن والطريقة      "يل المثال، ما يمكن أن يتمثل       نقطة من النقاط القانونية على سب     

التي تم التوصل بها إلى اتخاذ ذاك القرار ومحتوى النزاع بما في ذلك األسـس المستصـوبة والفعليـة                   
وفي الحاالت التي ال تكون فيها لمحكمة أعلى والية تامة لالضطالع بإعادة النظر تلك انتهت               . ٨٣"للطعن
  ٨٤).١(٦لى وجود انتهاك للمادة اللجنة إ

قد انتهكت بحكم أن الشـكوك التـي        ) ١(٦المادة  أن   انتهت المحكمة إلى     داكتاراسوفي قضية   
يمكن أن يقال عنها إنهـا مبـررة مـن          "أثارها المعني بالدعوى فيما يتعلق بنزاهة المحكمة العليا الليتوانية          

لفرع الجنائي التابع للمحكمة العليا بالتماس إلى قضاة         وفي هذه القضية، تقدم رئيس ا      ٨٥"الموضوعيةالناحية  
. ذلك الفرع بناء على طلب قاض من الدرجة األولى لم يكن مقتنعاً بالحكم الذي أصدرته محكمة االستئناف                

واقترح الرئيس إلغاء قرار االستئناف ولكن الرئيس نفسه عين القاضي مقرراً وشكل الغرفة التي سـتبحث                
إقرار التماس النقض المقدم من الرئيس في جلسة من قبل االدعاء وقبلتهـا فـي النهايـة                 وتم  . في القضية 

 مـن جانـب     التحيز الشخصي  فلم يكن هناك أي دليل على        باالختبار الذاتي أما فيما يخص    . المحكمة العليا 
وفي .  مختلفة  كانت النتيجة  االختبار الموضوعي  ولكن بالرجوع إلى     ٨٦.آحاد القضاة التابعين للمحكمة العليا    

                                                           ٧٧ Eur. Court HR, Case of Daktaras v. Lithuania, judgment of 10 October 2000, para. 30. 
 . نفسه، ونفس الصفحة والفقرةالمرجع ٧٨
 .٣٢ المرجع نفسه، الفقرة ٧٩
٨٠ Eur. Court HR, Case of Oberschlick v. Austria (1), judgment of 23 May 1991, Series A, No. 204, p. 13 , para. 16 and p. 15, para. 

22. For similar cases, see also Eur. Court HR, Case of Catilo Algar v. spain, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VIII, p. 
3124 ff. and Eur. Court HR, the Case of de Haan v. the Netherlands, judgment of 26 August 1997, Reports 1997-IV, p.1379 ff. 

٨١ Eur. Court HR, the Case of de Haan v. the Netherlands, judgment of 26 August 1997, Reports 1997-IV, p.1393, para.54. 
٨٢ judgment,  ; for the text of the51., para2000 November 7dom, judgment of United King. Court HR, the Case of Kingsley v. Eur

/int.coe.echr.www:// httpsee. 
٨٣ Eur. Court HR, the Case of Bryan v. the United Kingdom, judgment of 22 November 1995, Series A, No. 335-A, p. 17,para. 45. 
٨٤ Eur. Court HR, the Case of Kingsley v. United Kingdom, judgment of 7 November 2000, para. 59. 
٨٥ Eur. Court HR, the Case of Dektaras v. Lithuania, judgment of 10 October 2000, para.38. 
 .٣١ المرجع نفسه، الفقرة ٨٦
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نظر المحكمة، أن الرأي القانوني الذي أبداه الرئيس بتقديم التماس بالنقض ال يمكن اعتباره محايـداً مـن                  
بتقديمه توصية باتخاذ قرار بعينه أو بنقضه يصبح بالضـرورة حليفـا            "وجهة نظر األطراف ألن الرئيس      

عندما يتولى رئيس الفرع الجنائي أمـر       " وأضافت المحكمة األوروبية أنه      ٨٧."للمدعى عليه أو خصما لـه    
المالحقة بجانب وظائفه التنظيمية واإلدارية بجانب قيامه بتشكيل المحكمة ال يمكن أن يقال، مـن وجهـة                 

".  هناك ضمانات كافية باستبعاد الشكوك المشروعة بانتفاء الضغوط غيـر السـليمة            إنالنظر الموضوعية   
  ٨٨.ذي كان بإيعاز من قاضي الدرجة األولى إنما فاقم الوضعباإلضافة إلى ذلك فإن تدخل الرئيس ال

 تبينت المحكمة األوروبية ساندروفي قضية . هيئة المحلفينومفهوم النزاهة ينطبق أيضا على 
بعد أن صدر عن أحد أفراد هيئة المحلفين مالحظات ونكات عنصرية الطـابع            ) ١(٦وجود انتهاك للمادة    

لقاضي لم يفلح في درء االنطباع المعقول والخوف مـن االفتقـار إلـى              والتوجيه الذي صدر الحقا عن ا     
إنه على الرغم من أن استبعاد هيئة المحلفين قد ال يكـون علـى              "وقبلت المحكمة بالفكرة القائلة     . النزاهة

الدوام هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق محاكمة منصفة هناك بعض الحاالت التي يكون فيهـا مطلوبـا هـذا                  
 وفي هذه الحالة بعينها ووجه القاضي بإدعـاء لــه           ٨٩." من االتفاقية  ١-٦ بموجــب المادة    االستبعاد

فإن أحد أفراد هيئـة     "وباإلضافة إلى ذلك    ". خطورته بأن صاحب الدعوى ربما يدان بسبب أصله العرقي        
توليها كافة  ؛ وبالنظر إلى األهمية التي      "المحلفين اعترف بصورة غير مباشرة بأنه أبدى تعليقات عنصرية        

أنه كان على القاضي أن يتصرف بطريقة أسلم        "رأت المحكمة   " الدول المتعاقدة للحاجة لمكافحة العنصرية    
من مجرد التماس تأكيدات غامضة بأن أفراد هيئة المحلفين يمكنهم أن يتركوا جانبا ما لهم مـن أفكـار                   

قصـور  " وخلصت المحكمة إلى أن      ٩٠."مسبقة وأن يحكموا في القضية فقط على أساس الشواهد المتوفرة         
القاضي عن القيام بذلك لم يوفر ما يكفي من الضمانات الستبعاد الشكوك المبررة بصورة موضوعية أو                

  ٩١."نزيهة من وجهة النظر الموضوعية"، التي لم تكن، بالتالي، "الشرعية إزاء نزاهة المحكمة
تفوهـات عنصـرية شـددت      عنه  وفي قضية ثانية تتعلق بأحد أفراد هيئة المحلفين صدرت          

تفرض على كل محكمة وطنية االلتزام بأن تتأكد ممـا          "من االتفاقية   ) ١(٦المحكمة أيضا على أن المادة      
يكون أمـر   ] حيث... [محكمة نزيهة بالمعنى الوارد في ذلك الحكم        "إذا كانت المحكمة، كما تم تشكيلها،       

 وفـي   ٩٢."اضحا بأنه مجرد من األسس الموضوعية     كهذا محل نزاع على أساس أنه ال يبدو ألول وهلة و          
 لم تقم المحكمة المعنية بإجراء مثل هذا التحري وبالتالي فإن صاحب الدعوى قد حرم مـن                 رامليقضية  

  ٩٣." مخالفة الشتراطات االتفاقية- لو تبينت ضرورة ذلك الجبر -إمكانية جبر الضرر في حالة 

. اسي من جوانب الحق في محاكمة عادلة جانب أسنزاهة السلطة القضائيةإن مفهوم 
وهذا يعني أن كافة القضاة المعنيين يجب عليهم التصرف بشكل موضوعي وأن 

ترتكز قراراتهم على أساس الوقائع ذات الصلة والقانون النافذ، دون تحيز شخصي 
أو أفكار مسبقة بشأن المسألة واألشخاص المعنيين ودون خدمة مصالح أي طرف من 

 .األطراف

  
 . المرجع نفسه، والفقرة نفسها٨٧                                                           

 .٣٦ المرجع نفسه، الفقرة ٨٨
٨٩ ; for the text of the judgment, see 34. , p2000 May 9the United Kingdom, judgment of . urt HR, Case of Sander vCo. Eur

/int.coe.echr.www://http. 
 . المرجع نفسه، والفقرة نفسها٩٠
 ,Eur. Court HR, Case of Diennet  v. Franceلالطالع على قضايا أخرى تنطوي على مفهوم النزاهة انظر على سبيل المثال .  المرجع نفسه٩١

judgment of 26 September 1995, Series A, No. 325-A (no violation); and the cases mentioned under the section dealing with 
"Military and other special courts or tribunals". 

٩٢ Eur. Court HR, Case of Remli v. France, judgment of 30 March 1996, Reports 1996-II ,p. 574, para. 48. 
 . المرجع نفسه ونفس الصفحة والفقرة٩٣
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 ١٢٧ العامين والمحامينأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين دليل بش: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  المحاكم العسكرية وسائر المحاكم الخاصة  ٧-٤
من المألوف أن تنشأ في حاالت خاصة محاكم عسكرية ومحاكم أخرى ذات والية خاصة مثل               

وعلى حين أن المعاهدات    . محاكم أمن الدولة وغالبا ما يفضي هذا إلى انتهاكات الحق في محاكمة عادلة            
راحة على اإلطالق بين المحكمة العادية والمحكمة الخاصة بما         الدولية التي يتناولها هذا الدليل ال تميز ص       

 أن  ١٣في ذلك المحكمة العسكرية إال أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان قد أوضحت في تعليقها العام رقم                 
تنطبق على كافة المحاكم التي تندرج في نطاق المادة سواء كانـت محـاكم              " من العهد    ١٤أحكام المادة   
 وهذا يعني، على سبيل المثال، أن المحاكم العسكرية وسائر المحاكم الخاصة            ٩٤."كم خاصة عادية أو محا  

واعترفت اللجنة بـأن هـذا      . التي تحاكم المدنيين يجب عليها أن تتقيد بالشرط القائل باالستقالل والنزاهة          
إلى إنشاء مثـل    األمر يمكن أن يكون مثارا للمشاكل نظرا ألن األسباب التي تدعو في كثير من األحيان                

 ٩٥."هذه المحاكم تتمثل في إفساح المجال أمام اإلجراءات الخاصة لتطبق دون تقيد بالمعايير العادية للعدل              
وعلى حين أن العهد ال يحظر مثل هذه الفئات من المحاكم إال أن الشروط التي يضعها تبين بوضوح أن                   

تثنائية وأن تجري في ظل ظروف توفر حقا        محاكمة المدنيين من قبل مثل هذه المحاكم يجب أن تكون اس          
  ٩٦."١٤الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 

 أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن الرأي القائل بأن إسبينوزا دي بوالي. روفي قضية 
مشى هي محاكمة ال تت   " من ال وجه لهم   "المحاكم الخاصة المتكونة من قضاة مجهولي الهوية ممن يسمون          

تقصر عن ضمان وجه أساسي من أوجه المحاكمة العادلة بالمعنى المتـوخى فـي              "، ألنها   ١٤مع المادة   
 وأضـافت   ٩٧."أن المحكمة يجب أن تكون وأن ترى بوصفها محكمة مستقلة ونزيهة          "أال وهو   " ١٤المادة  

من استقالل القاضـي    نظام المحاكمة التي تتم بواسطة من خالل قضاة ال وجه لهم ال تض            "اللجنة قائلة إن    
وال نزاهته نظراً ألن المحكمة التي شكلت على أساس خاص قد تتألف من أفراد عـاملين فـي القـوات                    

فـي محكمـة    " قضاة ال وجه لهم   " وانتقدت اللجنة بشدة كذلك نظام محاكمة المدنيين من قبل           ٩٨."المسلحة
القوة العسكرية نفسـها التـي احتجـزت        عسكرية أثناء النظر في التقارير الدورية لبيرو نظراً ألنها هي           

واتهمت وحاكمت األشخاص المتهمين باإلرهاب دون أن تكون هناك إمكانية إلعادة النظر في القضية من               
محاكمات األشخاص غير العسكريين ينبغي     " وشددت اللجنة على أن      ٩٩."قبل محكمة أعلى مستقلة ونزيهة    

  ١٠٠."ستقلة ونزيهةأن تتم داخل محاكم مدنية وأمام هيئة قضائية م
لم تلغ المراسـيم القاضـية      "وأعربت اللجنة باإلضافة إلى ذلك عن قلقها ألن حكومة نيجيريا           

بإنشاء محاكم خاصة أو تلك التي تبطل العمل بالضمانات الدستورية العادية للحقوق األساسية فضالً عن               
 التي تبطل العمل بضـمانات      أن جميع المراسيم  " وشددت على    ١٠١."االختصاص المنوط بالمحاكم العادية   

جميع المحاكم يجـب    "وأن  ". الحقوق والحريات األساسية أو تحد من هذه الحقوق والحريات يجب إلغاؤها          
 والحظـت   ١٠٢." من العهد  ١٤أن تتقيد بمعايير المحاكمة المنصفة وضمانات العدالة التي تتضمنها المادة           

 .٤، الفقرة ١٢٣، صفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٩٤                                                           
 . المرجع نفسه٩٥
 . المرجع نفسه٩٦
والواردة في وثيقة األمم ) ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٦اآلراء التي اعتمدت في  (إسبينوزا دي بوالي ضد بيرو . ، ر٥٧٧/١٩٩٤ البالغ رقم ٩٧

 .٨-٨، الفقرة ٤٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
المادة " راض البراءة مثلما تضمن ذلكيقصر عن توفير ضمانات افت"وترى المحكمة أيضا أن هذا النظام .  المرجع نفسه ونفس الصفحة والفقرة٩٨
والواردة في ) ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٧اآلراء المعتمدة في  (أريدندو ضد بيرو. ت. س، ٦٨٨/١٩٩٦انظر أيضا البالغ رقم . ، المرجع نفسه)٢(١٤

 .٥- ١٠، الفقرة ٦٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، 
 .٣٦٣، والفقرة ٦٤؛ انظر كذلك الصفحة ٣٥٠، الصفحة ٦٢، الفقرة A/51/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ٩٩
 .٣٥٠، الفقرة ٦٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٠
 .٢٧٨، الفقرة ٥١ المرجع نفسه، الصفحة ١٠١
 .٢٩٣، الفقرة ٥٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٢
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بالرغم من أنها ال توفر ما      " قد تفرض عقوبة اإلعدام   "اللجنة بالمثل وبقلق أن المحاكم الخاصة في العراق         
".  من العهد وبخاصة الحق في االستئناف      ١٤يلزم لتطبيق كافة الضمانات اإلجرائية التي تشترطها المادة         

المحاكم التي تناط بها اختصاصات جنائية ال ينبغي أن تُشكل          "وأبلغت الدولة الطرف في هذا الصدد بأن        
باإلضـافة إلـى ذلـك      و"  من العهد  ١، الفقرة   ١٤ستقلين ونزهاء، وذلك طبقا للمادة      إال بعضوية قضاة م   

ينبغي أن تحدد بكل دقة الوالية القضائية لتلك المحاكم ويجب أن تحترم االحترام الكامل كافة الضمانات                "
  ١٠٣." بما في ذلك الحق في االستئناف١٤اإلجرائية التي تحميها المادة 

لعسكرية ُأثيرت أيضا فيما يخص الكاميرون، فأبدت اللجنة قلقها إزاء          كما أن مسألة المحاكم ا    
الوالية المنوطة بالمحاكم العسكرية والتي تمارس بحق المدنيين والتوسيع في نطاق تلك الواليـة بحيـث                
تشمل الجرائم التي ال تعتبر في حد ذاتها جرائم ذات طابع عسكري، مثل الجـرائم المتعلقـة باألسـلحة                   

بأن يقصر اختصاص المحاكم العسـكرية علـى        " وأوصت اللجنة في وقت الحق الدولة الطرف         .النارية
الوالية " والحظت اللجنة فيما يتعلق بغواتيماال أن        ١٠٤."الجرائم العسكرية التي يرتكبها األفراد العسكريون     

فراد العسـكريين   الواسعة النطاق المنوطة بالمحاكم العسكرية بالنظر في القضايا التي تتعلق بمحاكمة األ           
وما تمارسه هذه المحاكم من سلطات الفصل في القضايا التي تنظر فيها عادة المحاكم العادية يسهم فيمـا                  
يتمتع به أولئك العاملون في  تلك المحاكم من إفالت من العقاب ويمنع معاقبتهم على مـا يرتكـب مـن                     

 بإبالغ الدولة الطرف المعنية بأنه يتعين       وقامت اللجنة في وقت الحق    ". انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان   
أن تعدل القانون على النحو الذي يقصر والية المحاكم العسكرية على محاكمة األفراد العسكريين              "عليها  

 ونفس هذه التوصية قُدمت إلى أوزبكسـتان        ١٠٥."الذين يتهمون بارتكاب جرائم ذات طابع عسكري بحت       
ال يقتصـر   "الذي تتمتع به المحاكم العسكرية والذي       " صاص العريض االخت"بعدما أبدت اللجنة قلقها إزاء      

على القضايا الجنائية التي تهم أفراد القوات المسلحة بل يشمل القضايا المدنية والجنائية حين ترى السلطة                
التنفيذية أن الظروف االستثنائية التي تحف بقضية بعينها ال تسمح باللجوء إلى المحاكم ذات االختصاص               

في لبنـان   " النطاق الواسع لالختصاص الذي تمارسه المحاكم العسكرية      " وبعد النظر بقلق في      ١٠٦."عامال
تعيد النظر في اختصاص المحاكم العسكرية وتنقل اختصـاص هـذه           "أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن      

 اإلنسان والتـي    المحاكم في كافة المحاكمات المتعلقة بمدنيين وفي كافة القضايا المتصلة بانتهاكات حقوق           
  ١٠٧."تتم من قبل أفراد عسكريين، إلى محاكم عادية

*****  
وخلصت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى جملة مـن األمـور منهـا أن المـادة                 

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب قد انتهكت في قضية تتعلق بمحاكم خاصة ُأنشـئت     ) د)(١(٧
وتتألف هذه المحاكم مـن     ). أحكام خاصة (انون بشأن قطع الطريق واألسلحة النارية       في نيجيريا بموجب ق   

ثالثة أشخاص هم قاض واحد وضابط من الجيش وسالح البحرية وسالح الجو وضابط واحـد مـن قـوة                   
قد نُقل من المحاكم العادية إلـى       "ومثلما الحظت اللجنة األفريقية فإن االختصاص على هذا النحو          . الشرطة
هو نفسه الـذي    الفرع  مة تتألف بالدرجة األولى من أشخاص ينتمون إلى الفرع التنفيذي للحكومة وهذا             محك

سن القانون المتعلق بقطع الطريق واألسلحة النارية، وأفراد هذا الفرع ال يملكون بالضرورة أيـة خبـرة                 
) د)(١(٧ عليه في المادة     وخلصت اللجنة الحقا إلى أن مثل هذه المحاكم تنتهك الشرط المنصوص          ". قانونية

 .١٠٤، الفقرة ٢١ و٢٠، الصفحتان A/53/40ة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  وثيق١٠٣                                                           
 .٢١٦ و٢١٥، الفقرتان )المجلد األول(، A/55/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ١٠٤
 .٢٠، الفقرة ٩٦الصفحة ) لمجلد األولا(، A/56/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ١٠٥
 .١٥، الفقرة ٦١ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٦
 .٣٤٤، الفقرة ٥٥، الصفحة )المجلد األول(، A/52/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ١٠٧
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بغض النظر عن طبيعة فرادى األعضاء      "من الميثاق األفريقي والذي يقتضي من المحاكم أن تكون محايدة،           
  ١٠٨."الذين تتكون منهم هذه المحاكم يوحي هذا التكوين ظاهريا بالحياد ال بل باالفتقار إليه فعال

لبحــت مع محتـوى الميثـاق فـي        وُأثيرت مسألة توافق المحاكم ذات الطابع العسكـري ا       
 المتعلقة بالمحاكمة السرية أمام محكمة عسـكرية  Media Rights Agenda) الئحة حقوق االعالم(قضية 

وقد حكمت المحكمة . The Dietخاصة لنيران ماالولو، رئيس تحرير الجريدة اليومية النيجيرية المستقلة 
 أما فيما يخص الموقف  ١٠٩.ينت أنه مرتكب لذنب الخيانة    على السيد ماالولو بالسجن مدى الحياة بعد أن تب        

العام من قضية محاكمات المدنيين من قبل محاكم عسكرية، فإن اللجنة األفريقية ذكرت بأحكام قرارهـا                
  :بشأن الحق في محاكمة عادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا حيث أكدت على ما يلي

محاكم عسكرية ومحاكم خاصة بجانب المؤسسات      هناك في العديد من البلدان األفريقية       "
والغرض من المحاكم العسكرية هـو تحديـد الجـرائم ذات الطـابع             . القضائية العادية 

والمحاكم العسـكرية مطالبـة، فـي       . العسكري البحت التي يرتكبها األفراد العسكريون     
  ١١٠."ممارستها لهذه الوظيفة، باحترام معايير المحاكمة العادلة

ال ينبغي أن تكون لها، في ظل أي ظروف كانت،          "جنة اآلن أن المحاكم العسكرية      وأضافت الل 
وال ينبغي للمحاكم الخاصة، بالمثل، أن تنظر في الجرائم التي تندرج فـي نطـاق               . والية على المدنيين  

 ورأت اللجنة، في جملة أمور، أن إنشاء المحـاكم العسـكرية الخاصـة              ١١١."اختصاص المحاكم العادية  
ة جريمة الخيانة وغيرها من الجرائم ذات الصلة تعد على استقالل السلطة القضائية من حيث أن                لمحاكم

مثل هذه الجرائم يسلّم بها في نيجيريا بوصفها تندرج ضمن اختصاص المحاكم العادية؛ وأن المحاكمـة                
ضـمنه المـادة    التي تجري أمام هذه المحكمة تنتهك عالوة على ذلك الحق في محاكمة عادلة وفقا لما ت               

 من المبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية الذي ينص          ٥من الميثاق األفريقي والمبدأ     ) د)(١(٧
  :على ما يلي
لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئـات القضـائية التـي تطبـق                  "

وال يجوز إنشاء هيئات قضـائية، ال تطبـق اإلجـراءات           . اإلجراءات القانونية المقررة  
القانونية المقررة حسب األصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الوالية القضائية التي 

  ". العادية أو الهيئات القضائيةتتمتع بها المحاكم

 من الميثاق التي تفيد أن علـى        ٢٦باإلضافة إلى ذلك فإن الهيئة القضائية انتهكت أيضا المادة          
  ١١٢."واجب ضمان استقالل المحاكم"الدول األطراف 

أخيراً، وفي قضية تتعلق بهيئة قضائية عسكرية خاصة ُأنشـئت تحـت إشـراف الحكومـة                
في عدالة اإلجراءات القانونية التي تتبعها هـذه  ان على اللجنة األفريقية أن تنظر    العسكرية النيجيرية، ك  

 .المحكمة بحق األفراد العسكريين المتهمين بجرائم يعاقب عليها بموجب أحكـام التأديـب العسـكرية              
  :وذكرت اللجنة في هذه القضية ما يلي

ضد نيجيريا، البالغ ) بواحد أكومو، كبوالبان أديغا وآخرونفيما يخص (اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، مشروع الحقوق الدستورية  ١٠٨                                                           
 ويمكن االطالع على النص على الموقع ٣٧ و٣٦، الفقرتان ، الدورة السادسة عشرة١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني٣، القرار المعتمد في ٦٠/٩١رقم 

اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، مشروع الحقوق  ، ولالطالع على قضية مماثلة، انظرchr/za.ac.up.www://http/من شبكة اإلنترنت 
، القرار المعتمد أثناء الدورة السادسة عشرة، تشرين ٨٧/٩٣ضد نيجيريا، البالغ رقم ) فيما يخص زاماني ليكفوت وستة آخرون(الدستورية 

 . على شبكة اإلنترنت، ولالطالع على النص انظر الموقع السابق الذكر٣١ و٣٠، الفقرتان ١٩٩٤أكتوبر /األول

، القرار ٢٢٤/٩٨ضد نيجيريا، البالغ رقم ) باسم السيد نيران ماالولو (Media Rights Agenda اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، ١٠٩
: نص القرار انظر الموقع، ولالطالع على ٨ إلى ٦، الفقرات ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣، ٢٨المعتمد أثناء الدورة 

html.98_224/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http. 
  .٦٢ المرجع نفسه، الفقرة ١١٠
 . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة١١١
 .٦٦ المرجع نفسه، الفقرة ١١٢
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لة تخضع لنظام عسـكري     يجب أن يفهم بوضوح أن المحكمة العسكرية في هذه الحا         "... 
وبعبارة أخرى أصبحت سلطة الهيئتين التنفيذية والتشريعية ثانوية بالنسبة         . غير ديمقراطي 
وبعيدا عن اإليحاء بأن الحكام العسكريين لهم مطلق النفوذ فـي الحكـم             . للحكم العسكري 

والعدل حكما اعتباطيا بواسطة السالح نريد أن نؤكد على حقيقة أن قوانين حقوق اإلنسان              
  ١١٣."واإلنصاف يجب مع كل ذلك أن تسود

 ينبغي اعتبارهـا أحكامـا ال يجـوز         ٧أحكام المادة   "ومن رأي اللجنة، عالوة على ذلك، أن        
تقييدها ألنها توفر الحد األدنى من الحماية للمواطنين ولألفراد العسكريين على حد سواء خاصة في ظل                

 ١٣وأشارت اللجنة بعد ذلك إلى التعليق العام رقـم          ". نظام عسكري ال يخضع للمساءلة وغير ديمقراطي      
الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وكذلك إلى السوابق القضائية للجنة األوروبية لحقوق اإلنسان              

هو أن تنظيم العدالة ال يجب أن يتوقف        " بقانون"أن الغرض من اقتضاء إنشاء المحاكم       "التي تفيد جميعها    
وأضافت اللجنة األفريقية فيما    ". طة التنفيذية بل يجب أن تنظمه قوانين تنبثق عن البرلمان         على مشيئة السل  

العامل الحاسم يتمثل في معرفة ما إذا كانت المحاكمـة عادلـة ومنصـفة              "يتعلق بالمحاكم العسكرية أن     
ـ            " وعلى حين رأت اللجنة أن       ١١٤."ونزيهة اس المحكمة العسكرية في حد ذاتهـا ال تنطـوي علـى المس

  :إال أنها أشارت إلى ما يلي" محاكمة غير منصفة وغير عادلة"وال تعني " بالحقوق الواردة في الميثاق
يجب أن تخضع المحاكم العسكرية لـنفس اشـتراطات اإلنصـاف واالنفتـاح والعـدل               "

وأسـباب  . واالستقالل والمحاكمة حسب األصول الواجب أن تتوفر في أي محاكمة تجري          
  ١١٥."دم التقيد بالمعايير األساسية التي تضمن اإلنصافاإلخالل مؤداها ع

وبما أن المحكمة العسكرية في هذه الحالة قد فشلت في اختبار االسـتقالل، لـم تـر اللجنـة                   
  ١١٦.ضرورة للفصل فيما إذا كان ترؤس ضابط عسكري للمحكمة يشكل انتهاكا آخر للميثاق

*****  
، فـي حكمهـا الصـادر بشـأن الوقـائع           وخلصت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان     

 إلى أن المحاكم العسكرية التي حاكمت الضحايا بسـبب          كاستيللو بيتروزي وآخرون  الموضوعية لقضية   
لم تف باالشتراطات التي تنطوي عليها ضمانات االستقالل والنزاهة التي تسلم بها المـادة              "جرائم الخيانة   

 ١٩٩٢ وفـي عـام      ١١٧."ة للمحاكمة التي تتم حسب األصول     من االتفاقية األمريكية بوصفها أساسي    ) ١(٨
صدر مرسوم بقانون يوسع في نطاق اختصاص المحاكم العسكرية بحيث تحاكم المدنيين الذين يتهمـون               

، بينما لم يكن يسمح لها في الماضـي بـأن تقـوم بتلـك               "بغض النظر عن االعتبارات الزمنية    "بالخيانة  
سلطة "،  يينكوتدومنح المكتب الوطني لمقاومة اإلرهاب،      .  حالة حرب  المحاكمة إال عندما يكون البلد في     

كما هو منصوص عليـه فـي       " في مسرح العمليات  "القيام بالتحري وتم االضطالع بإجراءات مستعجلة       
 واألجزاء ذات العالقة بالموضوع من البراهين والحجج التي ساقتها المحكمة           ١١٨."قانون العدالة العسكرية  

  :نصها كاآلتي

                                                           ١١٣ ACHPR, Civil Liberties Organisation, Legal Defense Centre, Legal Defense and Assistance Project v. Nigeria, 
Communication No. 218/98,  ،من النص ٣، الصفحة ٢٠٠١مايو / أيار٧ -أبريل / نيسان٢٣ قرار اتخذ في الدورة العادية التاسعة والعشرين 

 . html.98_218/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http: المنشور على الموقع
 . الصفحة والفقرة المرجع نفسه، ونفس١١٤
 .٤٤، الفقرة ٦ المرجع نفسه، الصفحة ١١٥
 . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١١٦
١١٧ I-A Court HR 1999, Castillo Petruzzi el al., case v. Peru, Judgment of May 30, 1999, in OA doc. OEA/Ser.I./V/III.47,doc 6, 

Annual Report I-A Court HR 1999, Appendix IX, p. 263, para. 132. 
 .١٢٧، الفقرة ٢٦٢ المرجع نفسه، الصفحة ١١٨
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نقل الوالية القضائية من المحاكم المدنية إلى محاكم عسكرية وعلى هذا النحو            ...  -١٢٨"
يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين الذين يتهمـون بالخيانـة يعنـي أن المحكمـة       
المختصة والمستقلة والمحايدة التي ُأنشئت في السابق بقانون قد استبعدت من النظر فـي              

عل فإن المحاكم العسكرية ليست محاكم تُنشئ مسبقا بواسـطة قـانون            وبالف. هذه القضايا 
وبما أن المدنيين ليست لهم وظائف أو واجبات عسكرية ال يمكـنهم أن             . وتخص المدنيين 

وعندما تتولى محكمة عسـكرية الواليـة       . يسلكوا المسلك الذي ينتهك الواجبات العسكرية     
ها من قبل محاكم عادية فإن حق الفرد في    القضائية على مسائل كان المفروض أن ينظر في       

أن ينظر في قضيته من قبل محكمة مختصة ومستقلة ونزيهـة ومنشـأة مسـبقا بقـانون                 
وذلك الحق في محاكمـة حسـب       . وباألحرى حقه في محاكمة تتم حسب األصول ينتهك       

  .و اآلخر بحق الوصول إلى المحاكماألصول مرتبط ارتباطا وثيقا ه

اسي من مبادئ استقالل السلطة القضائية أال وهو أن لكل شـخص            وهناك مبدأ أس    -١٢٩
وال ينبغي  . الحق في أن تنظر في قضيته محاكم عادية تأخذ بإجراءات منشأة مسبقاً بقانون            

محاكم ال تستخدم اإلجراءات المقررة علـى النحـو الواجـب للعمليـة             "للدول أن تؤسس    
 المحـاكم العاديـة أو الهيئـات        من أجل نقل االختصـاص الـذي تملكـه        ... القانونية  
  ١١٩."القضائية

من االتفاقية األمريكية، ال بد للقاضي الذي يرأس المحكمة         ) ١(٨وبمقتضى المادة     -١٣٠
وفي القضية قيد الدراسة قامت القوات المسلحة التـي         . من أن يكون كفؤاً ومستقال ونزيها     

م ارتبـاط بمجموعـات     تشارك مشاركة كاملة في الكفاح ضد التمرد بمالحقة أشخاص له         
باإلضافة إلـى   . وهذا يضعف إلى حد كبير النزاهة الواجب أن يتوخاها كل قاض          . التمرد

ذلك وبمقتضى النظام األساسي للعدالة العسكرية يعين أعضاء المحكمـة العليـا للعدالـة              
العسكرية، وهي أعلى هيئة في السلطة القضائية العسكرية، من قبل الوزير المشرف على             

كما يقرر من ِمن مساعديهم ستتم ترقيته وما هي الحوافز التـي سـتقدم              . ع المعني القطا
وهذا وحده كاف للتشـكيك فـي اسـتقالل         . ولمن تقدم؛ كما أنهم يسندون المهام المطلوبة      

  ١٢٠."القضاة العسكريين بشكل جدي

صـورة  قالت المحكمة، ب  " ال وجه لهم  "وفيما يخص حقيقة أن القضاة الذين يترأسون الجلسات         
ال يملك المدعى عليهم أي سبيل لمعرفة هوية القاضي الذي يحـاكمهم            "أكثر تحديداً، إنه في حاالت كهذه       

أن القانون ال يسمح لهؤالء القضاة أن يقومـوا         "وهناك مشكلة أخرى وهي     ". وبالتالي يتعذر تقييم كفاءتهم   
  ١٢١."بتنحية أنفسهم

كون الجهة المعنية باألمر هي محكمة عسكرية        بينت المحكمة أن حقيقة      جيني الكايو وفي قضية   
 وفي هذه القضية    ١٢٢ال تعني في حد ذاتها أن حقوق اإلنسان المضمونة للطرف المتهم باالتفاقية قد انتهكت             

أن يشارك في اإلجراءات العسكرية ويقدم شواهد ويستفيد من سبل االنتصاف "بالذات أمكن للمعني بالدعوى 
؛ وبالتالي لـم    " بطلب إعادة النظر القضائية أمام محكمة العدل العليا في نيكاراغوا          المالئمة وأخيراً أن يتقدم   

يكن بوسعه أن يدعي أن المراسيم المتعلقة بالمحاكمات العسكرية قد قيدت حقوقه اإلجرائية التـي تحميهـا                 
دأ استقالل ونزاهة  أما فيما يخص االدعاء بأن المراسيم المتعلقة بالمحاكمات العسكرية تنتهك مب    ١٢٣.االتفاقية

 . استشهدت المحكمة في هذا المقام بالمبادئ األساسية التي وضعتها األمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية١١٩                                                           
 .١٣٠-١٢٨، الفقرات ٢٦٣-٢٦٢ المرجع نفسه، الصفحات ١٢٠
" القضاة الذين ال وجه لهم" كما انتقدت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان انتقادا شديدا استخدام ١٣٣، الفقرة ٢٦٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٢١

التقرير السنوي للجنة البلدان األمريكية لحقوق ، OEA/Ser.I/V/II.95, doc. 7 revفي بيرو؛ انظر الوثيقة الصادرة عن منظمة الدول األمريكية 
 .٧٣٧-٧٣٦صفحات ، ال١٩٩٦اإلنسان 

١٢٢ I-A Court HR, Genie Lacayo Case, judgment of January 29, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.I/V/III.39, doc. 5, Annual Report I-
A Court HR 1997, p. 54, para. 84. 

 .٨٥، الفقرة ٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٣
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المحاكم العسكرية ال بسبب طبيعة تكوين هذه المحاكم فقط خاصة في المثال الثاني حيث يتعلق األمر بوجود 
ضباط كبار من الجيش بل أيضاً بسبب إمكان استخدام العناصر اإليديولوجية من قبيل العنصـر المتعلـق                 

  رأت المحكمة أنهبشأن تقييم الشواهد، " للساندينستابالضمير القضائي "
بالرغم من أن تلك األحكام كانت سارية عندما جرى النظر في القضـية العسـكرية               "... 
كان يمكن أن تُخل باستقالل ونزاهة الهيئات القضائية العسكرية التي نظـرت فـي              ... و

  ١٢٤."القضية إال أن تلك األحكام لم تطبق في هذه الحالة بعينها

بأنه تم، في المحكمة العسكرية من الدرجة األولى التـذرع          ومن ناحية أخرى، أقرت المحكمة      
بيد أن هذه العبارة ال تنطوي إال       " الساندنيستاقانون  "بأمور منها الحكم القانوني الذي استخدمت فيه عبارة         

قد قلل من حياد واستقالل المحاكم أو انتهاك        ] بذلك[ولم يثبت أن التذرع     " على مدلول إيديولوجي سطحي   
  ١٢٥." بينالبا-إلجرائية للسيد ريموند جيني الحقوق ا

وفي ضوء اختالف النهج التفكيري في هاتين المحاكمتين اللتين اضطلعت بهما محكمة البلدان             
األمريكية لحقوق اإلنسان يمكن أن يثار السؤال المتعلق بمعرفة ما إذا لم يكن من األنسب، فيما يخـص                  

  . وكذلك السهر على إقرارهم االكتفاء بإقرار العدل بل القضية الثانية، تطبيق المبدأ القائل بعد
وأخيراً، أوصت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان كافة الدول األعضاء في منظمة الدول             

  األمريكية
 من االتفاقيـة    ٢بأن تتخذ التدابير التشريعية وغيرها من التدابير الالزمة، عمال بالمادة           "... 

أن المدنيين الذين توجه لهم تُهم جنائية أيا كان نوعها يحاكمون من قبل             األمريكية للتأكد من    
محاكم عادية توفر لهم كافة الضمانات األساسية المتعلقة باالستقالل والنزاهة وأن يقتصـر             

  ١٢٦."اختصاص الهيئات القضائية العسكرية على الجرائم ذات الطابع العسكري البحت

*****  
بية لحقوق اإلنسان قررت، فيما يخص تركيا، أنهـا تـرى أن            وعلى حين أن المحكمة األورو    

إال أنها  " مهمتها ال تتمثل في القيام، بصورة مجردة، بتحديد مدى الحاجة إلى إنشاء محاكم األمن الوطني              "
عند النظر إليهم بمنظار    "مطالبة مع ذلك ببحث ما إذا كان أصحاب الدعاوي المعنيون، بوصفهم مدنيين،             

 ففي  ١٢٧."إلى االستقالل والنزاهة  ] المحكمة التي تحاكمهم  [ب مشروع في مخافة افتقار      موضوعي لهم سب  
قضية سوريك في جملة أشخاص آخرين، تمت مالحقة صاحب الدعوى أمام محكمة األمن الوطني فـي                
اسطنبول بسبب كشفه عن هوية الموظفين المكلفين بمكافحة اإلرهاب؛ وخلصت المحكمة إلـى أن مـن                

تنتابه خشية أن يحاكم من طرف محكمة من بين أعضائها ضابط في الجيش العادي يكـون                "المفهوم أن   
   وبناء على ذلك١٢٨."عضوا في الدائرة القانونية العسكرية

أن خوفا مشروعا ينتابه من أن محكمة األمن الوطني في اسطنبول ربما تسـمح لنفسـها                "
. يعـة القضـية المطروحـة     بالتأثر بشكل غير صحيح باالعتبارات التي ال صلة لها بطب         

وبعبارة أخرى، فإن مخافة صاحب الدعوى من افتقار المحكمة إلى االستقالل والنزاهـة             

 .٨٦، الفقرة ٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٤                                                           
 .٨٧مرجع نفسه، الفقرة  ال١٢٥
١٢٦ OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.95, doc.7 rev,  Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1996, p. 761. 
 .١٩٩٩يوليه / تموز٨المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية سوريك ضد تركيا، الحكم الصادر في  انظر على سبيل المثال ١٢٧
 . المرجع نفسه١٢٨
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وعرض الدعوى على محكمة النقض لـم       . يمكن أن تُعتبر مبررة من الناحية الموضوعية      
  ١٢٩."يبدد هذا الخوف نظرا ألن تلك المحكمة ال تملك الوالية القضائية التامة

 من قبل المحاكم العسكرية، فقد اضطرت المحكمة        بمحاكمة الضباط العسكريين  ق  أما فيما يتعل  
األوروبية لحقوق اإلنسان في قضايا متعددة أن تنظر فيما إذا كانت مثل هذه المحاكم في المملكة المتحدة                 

ـ       ) ١(٦بالمعنى المقصود في المادة     " باالستقالل والنزاهة "قد التزمت    وق مـن االتفاقيـة األوروبيـة لحق
 على سبيل المثال خلصت المحكمة إلى أن محاكمة عسكرية لم تتقيـد بهـذه               فندليوفي قضية   . اإلنسان

الشروط بالنظر بصورة خاصة للدور المركزي الذي لعبته في المالحقة التي توالها الضـابط المتـرأس                
باإلضافة إلى ذلـك    ؛  "قرر طبيعة التُهم الواجب أن تطرح ونوع المحكمة العسكرية األنسب         "للجلسة الذي   

 باإلضافة إلى ذلك    ١٣٠."فقد دعا المحكمة العسكرية إلى االنعقاد وعين أعضاءها وضباط االدعاء والدفاع          "
فإن أعضاء المحكمة الذين عينهم الضابط الذي دعا المحكمة إلى االنعقاد كانوا أدنى منه رتبة والعديد من                 

كمـا أن الضـابط     ". شرة أو غير مباشرة إلمرته    يخضع بصورة مبا  "هؤالء األعضاء، بمن فيهم الرئيس      
يتمتع بنفوذ، وإن كان ذلك في ظروف محددة قانونا، بحل المحكمـة            "الذي دعا المحكمة إلى االنعقاد كان       

أنه حرصا علـى الحفـاظ      " وخلصت المحكمة األوروبية إلى      ١٣١."العسكرية إما قبل المحاكمة أو أثناءها     
أعضـاء المحكمـة    "وأنه وبمـا أن     " اهتها قد يكون للمظاهر أهميتها    على الثقة في استقالل المحكمة ونز     

كانوا أدنى مرتبة من الضابط الذي دعا المحكمة إلى االنعقاد ويخضعون إلمرته في سلسلة              ... العسكرية  
القيادة، فإن الشكوك التي كانت تنتاب السيد فندلي بشأن استقالل المحكمة ونزاهتها يمكن أن تبـرر مـن                  

  ١٣٢."لموضوعيةالناحية ا
وبالنسبة للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان من األهمية بمكان أن يكون الضابط الداعي إلـى              

قرار المحكمة العسكرية ال يكون نافـذا       "من حيث أن    " الضابط الذي يصدق على الحكم    "عقد الجلسة هو    
 ١٣٣."ا يـراه مناسـبا    إلى أن يصدق عليه هو ولـه السلطة التي تمكنه من تعديل الحكم الذي يفرض كم              

  وترى المحكمة أن هذا االختصاص
يتعارض مع المبدأ الثابت القائل بأن النفوذ الذي يمكّن صاحبه من إصدار قرار ملزم ال               "... 

ويمكن " الهيئة القضائية "يمكن لسلطة غير قضائية أن تغيره هو نفوذ متأصل في ذات مفهوم             
  ١٣٤."١-٦الذي تشترطه المادة " قاللاالست"أن ينظر إليه بوصفه مكوناً من مكونات 

إن الضمانات المتعلقة بالمحاكمة العادلة أو النظر في الدعاوى على النحو القانوني 
الواجب في إطار قانون حقوق اإلنسان الدولي بما في ذلك شرط استقالل ونزاهة 

السلطة القضائية، هي ضمانات تنطبق بكل ما تنطوي عليه من قوة على المحاكم أو 
الهيئات القضائية العسكرية أو غيرها من المحاكم والهيئات القضائية الخاصة أيضا 

  .عند محاكمة المدنيين

وفي إطار الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ال يجوز في ظل أي ظرف من 
 ,Eur. Court HR, Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June 1998: المرجع نفسه، ولالطالع على قضايا مماثلة انظر على سبيل المثال ١٢٩                                                           

Reports 1998-IV, p. 1547 ff.; Eur. Court HR, Case of Ciraklar v. Turkey, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VI, p. 3059 ff.; 
int.coe.echr.www://http ; for the text of this judgment, see1999 July 8Turkey, judgment of . Eur Court HR, Case of Okcuoglu vand . 
-١٩٩٧، تقارير عام ١٩٩٧ناير ي/ كانون الثاني٢١المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية فندلي ضد المملكة المتحدة، الحكم الصادر في  ١٣٠

 .٧٤، الفقرة ٢٨١الفصل األول، الصفحة 
 .٧٥، الفقرة ٢٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٣١
 .٧٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٢
 .٧٧ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٣
 Eur. Court HR, Case of Coyne v. the United: ولالطالع على قضايا مماثلة انظر على سبيل المثال( المرجع نفسه، الفقرة نفسها ١٣٤

Kingdom, judgment of 24 September 1997, Reports 1997-V, p. 1842 ff., and Eur. Court HR, Case of Cable and Others v. the 
int.coe.echr.www://httpsee ; 1999 February 18United Kingdom, judgment of . 
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الظروف للمحاكم العسكرية أن تحاكم مدنيين وال ينبغي للهيئات القضائية الخاصة أن 
  .ايا التي تندرج في نطاق اختصاص المحاكم الشرعية العاديةتتصدى للقض

وبالرغم من أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان لم تذهب إلى حد القول بأن محاكمة 
المدنيين من قبل محاكم عسكرية من شأنها أن تكون غير شرعية في جميع الظروف 

والسياسية إال أن  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ١٤بمقتضى المادة 
االتجاه الواضح يتمثل في التوصية الداعية إلى قيام الدول األطراف بنقل اختصاص 

 .مثل هذه المحاكم في جميع الحاالت المتعلقة بالمدنيين إلى محاكم شرعية عادية

  

 القانون الدولي واستقالل المدعين العامين  .٥
  

  ١٩٩٠العامين، المبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين   ١-٥
سبق التشديد في هذا الفصل على الحاجة إلى قيام سلطات ادعاء قوية ومستقلة ونزيهـة مـن                 

وعلى حين ستعالج الواجبات المهنية المحددة للمـدعين        . أجل صيانة حكم القانون ومعايير حقوق اإلنسان      
ة أكثر تفصيال حيثما يكـون      العامين أو أعضاء النيابة العامة بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي معالج          

لذلك عالقة بالموضوع في هذا الدليل سيقتصر هذا الفرع على توفير نظرة عامة على محتوى المبـادئ                 
التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع الجريمـة ومعاملـة                

لمساعدة الدول األعضاء في مهامهم المتمثلة      " ُأعدت    وهي المبادئ التي   ١٩٩٠المجرمين المعقود في عام     
الفقرة األخيرة " (في ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في اإلجراءات الجنائية          

  ).من الديباجة
المؤهالت واالختيار والتـدريب؛    :  مبدًأ توجيهيا تغطي المسائل التالية     ٢٤وهذه الوثيقة توفر    

شروط الخدمة؛ حرية التعبير وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها، دور أعضاء النيابة العامة فـي              الحالة و 
؛ بدائل المالحقـة القانونيـة؛ العالقـة مـع الوكـاالت أو             الصالحيات االستنسابية اإلجراءات الجنائية؛   

  .المؤسسات الحكومية األخرى؛ اإلجراءات التأديبية؛ التقيد بالمبادئ التوجيهية
ا تمت اإلشارة إليه في الفقرة الخامسة من ديباجة المبادئ التوجيهية عند قراءتها باالقتران              وكم

يضطلع أعضاء النيابة العامة بدور حاسم في إقامة العدل وإن القواعد           "مع الفقرة الثانية من هذه الديباجة       
المساواة أمام القانون، وافتراض    لمبادئ  ... المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم         

وذلك ". والتزامهم بهذه المبادئ  ... البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة           
  ".في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة"اإلسهام "لغرض 

  
  المؤهالت المهنية  ٢-٥

يتعين أن يكون األشخاص الذين يختـارون لشـغل         " على أنه    ٢ و ١هيان  ينص المبدآن التوجي  
وأن تكفـل الـدول     " وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين على تدريب ومؤهالت مالئمة          

" تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس التحيز أو المحاباة              
اقتضاء كون المرشح لتولي منصـب عضـو        "وال يستثنى من ذلك سوى أن       " سس متنوعة باالستناد إلى أُ  

يـنص علـى    ) ب(٢ومن ثم فإن المبدأ التوجيهي      ". النيابة العامة من رعايا البلد المعني ال يعتبر تمييزا        
ـ                 ات تأمين التعليم والتدريب المالئمين ألعضاء النيابة العامة كما ينبغي تـوعيتهم إلـى المثـل والواجب
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األخالقية لوظائفهم، والحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهـم والضـحايا، وحقـوق اإلنسـان          
  ".والحريات األساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي

  
  مركز المدعين العامين وشروط خدمتهم  ٣-٥

مون العدل ويحـافظون    باألساس وكالء يقي  "في حين أن المدعين العامين أو أعضاء النيابة هم          
أن تكفل تمكـين    "، يتعين على الدول من ناحيتها       )٣المبدأ التوجيهي   " (دوما على شرف مهنتهم وكرامتها    

أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم المهنية دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غيـر الئـق                   
المبدأ التـوجيهي   " (و غير ذلك من المسؤوليات    ودون التعرض، بال مبرر للمسؤولية المدنية أو الجنائية أ        

تؤمن السلطات حماية أعضاء النيابة العامة وأسرهم بدنيا عندما تتعرض سالمتهم           "باإلضافة إلى ذلك    ). ٤
وما ينشر من القـوانين     ). ٥المبدأ التوجيهي   " (الشخصية للخطر بسبب اضطالعهم بوظائف النيابة العامة      

شروطا الئقة لخدمة أعضاء النيابة العامة وحصولهم علـى         "أمور، أن يحدد    أو اللوائح ينبغي، في جملة      
أن يستند إلى عوامل موضـوعية منهـا،        "، وحيثما يكون هناك نظام للترقية ينبغي لهذا النظام          "أجر كاف 

على الخصوص، المؤهالت المهنية والمقدرة و النزاهة والخبرة، ويبت فيها وفقـا إلجـراءات منصـفة                
  ).٧ و٦مبدآن التوجيهيان ال" (ونزيهة

ومن الجدير بالمالحظة أنه خالفا لهذه المبادئ التوجيهية ال تشتمل المبادئ األساسـية بشـأن               
استقالل السلطة القضائية على نص محدد يتعلق بواجب الدول حماية السالمة الشخصية للقضـاة حيثمـا                

  .تدعو الضرورة إلى ذلك
  

  حرية التعبير وتكوين الجمعيات  ٤-٥
" عضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والتجمـع             أل"

المشاركة في المناقشات العامة لألمور المتصـلة بالقـانون وإقامـة العـدل،       "ويحق لهم، بصفة خاصة،     
ـ                 كيلها وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، وكذلك االنضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دوليـة أو تش

وحضور اجتماعاتها دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم                
عليهم أن يتصرفوا دائما، في ممارسة هذه الحقوق، طبقا للقانون والمعـايير            "بيد أن   ". في منظمة قانونية  

 ).٨المبدأ التوجيهي " (واآلداب المعترف بها لمهنتهم

  
  لنيابة العامة في اإلجراءات الجنائيةدور أعضاء ا  ٥-٥

تكون مناصـب أعضـاء     "أما فيما يخص دور أعضاء النيابة العامة في اإلجراءات الجنائية،           
  باإلضافة إلى ذلك). ١٠المبدأ التوجيهي " (النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية

جنائية، بما في ذلك بدء المالحقة      يؤدي أعضاء النيابة العامة دورا فعاال في اإلجراءات ال        "
القضائية، واالضطالع، ضمن ما يسمح به القانون أو يتمشى مـع الممارسـة المحليـة،               
بالتحقيق في الجرائم واإلشراف على قانونية التحقيقات، واإلشراف على تنفيـذ قـرارات             

تـوجيهي  المبـدأ ال  " (المحاكم، وممارسة مهامهم األخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام       
١١.(  

وال يسع أعضاء النيابة العامة أو المدعين العامين، شأنهم شأن القضاة، أن يتصرفوا وفق مـا                
  وبأن" وفقا للقانون"تمليه أفضلياتهم بل هم ملتزمون بواجب التصرف 
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يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامـة اإلنسـان             "
وق اإلنسان، بحيث يسهمون في تأمين سالمة اإلجراءات وسـالمة          ويحموها ويساندوا حق  

  ).١٢المبدأ التوجيهي " (سير أعمال نظام العدالة الجنائية

ويتعين على المدعين العامين أو أعضاء النيابة العامة، في أدائهم لواجباتهم، باجتناب التحيـز              
نصري أو الثقافي أو الجنسـي أو أي نـوع          وجميع أنواع التمييز السياسي أو االجتماعي أو الديني أو الع         

  ،"آخر من أنواع التمييز
ويولي أعضاء النيابة العامة االهتمام الواجب للمالحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي           "

يرتكبها موظفون عموميون، وال سيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة اسـتعمال السـلطة،              
، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليهـا القـانون           واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان   

الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح بـه أو إذا كـان يتمشـى مـع                   
  ).١٥المبدأ التوجيهي " (الممارسة المحلية

أدلة "ويتحمل أفراد النيابة العامة أو المدعون العامون التزاما خاصا إن أصبحت في حوزتهم              
شتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة أن الحصول عليها جرى بأساليب              ضد أشخاص م  

غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان التي يتمتع بها المشتبه فيه، وخصوصـا باسـتخدام                
ـ                رى لحقـوق   التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو بواسطة انتهاكـات أخ

رفض استخدام هذه األدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا          "ويجب عليهم، في حاالت كهذه،      . اإلنسان
األساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان تقديم المسؤولين عـن               

  ).١٦المبدأ التوجيهي " (استخدام هذه األساليب إلى العدالة
إلجراءات التحقيـق القائمـة   "بت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء فرنسا     وقد أعر 

وكذلك قصور المدعين العـامين أو تقاعسـهم عـن          " ضد الشرطة بسبب تجاوزات تمس حقوق اًإلنسان      
تطبيق القانون من أجل التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان حيث يتعلق األمر بموظفي إنفـاذ القـوانين                 

اء التأخيرات واإلجراءات المطولة بشكل غير معقول في القيام بالتحريات والمالحقة بشأن انتهاكـات             وإز
ولذلك أوصت اللجنة المعنيـة بحقـوق       ". حقوق اإلنسان المزعومة المتورط فيها موظفون إلنفاذ القوانين       

جميع التحقيقات والمالحقات   باتخاذ التدابير المالئمة لتوفير الضمان الكامل لكون        "اإلنسان الدولة الطرف    
  ١٣٥. من العهد١٤ و٩و) ٣(٢بأحكام المواد " تتم في ظل التقيد الكامل

  
  بدائل المالحقة القانونية  ٦-٥

ستتناول المبادئ التوجيهية المتعلقة ببدائل المالحقة القانونية، وبخاصة فـي الحـاالت التـي              
في الفصل العاشـر    ) ١٩ و ١٨مبدآن التوجيهيان   ال(يتناول فيها المدعون العامون قضايا متعلقة باألحداث        

  .بحقوق الطفل في مجال إقامة العدلالمتعلق 
  

  المساءلة  ٧-٥
أنهم تصرفوا تصـرفا يخـرج،      "تتخذ اإلجراءات التأديبية بحق أفراد النيابة العامة الذين يزعم          

منصـفة فـي إطـار      بوضوح، عن نطاق المعايير المهنية وتعالج الشكاوى المتعلقة بهم معالجة سريعة و           
وكما هو الشأن بالنسبة إلى القضاة      " ومن حق المدعين العامين أن يحاكموا محاكمة عادلة       " إجراءات مالئمة 

وهو شرط يدرأ إمكانية التدخل غير السليم من جانب السلطة          " فإن القرار الذي يتخذ يخضع لمراجعة مستقلة      
  ).٢١المبدأ التوجيهي (النيابــة العامة التنفيذية ويوطد استقالل المدعين العامين أو أعضاء 

 .٤٠٢، الفقرة )المجلد األول (A/52/40، سمية للجمعية العامةالوثائق الر وثيقة األمم المتحدة، ١٣٥                                                           
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يؤدي المدعون العامون أو أعضاء النيابة العامة وظيفة أساسية في إقامة العدل 
. ويجب أن تكون هذه الوظيفة مفصولة فصال تاما عن السلطتين القضائية والتنفيذية

  :ويتوجب على المدعين العامين بوجه خاص ما يلي
م المهنية في االضطالع باإلجراءات الجنائية في كنف أن يتمكنوا من أداء مهامه •

  األمان ودون إعاقة أو مضايقة؛
أن يتصرفوا تصرفا موضوعيا ونزيها وينم عن احترام مبادئ المساواة أمام  •

  القانون وافتراض البراءة مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للقانون؛
إلنسان التي يرتكبها موظفو الخدمة أن يولوا االهتمام الواجب لتجاوزات حقوق ا •

  العامة بمن فيهم موظفو إنفاذ القوانين؛
أال يستخدموا األدلة التي يتم الحصول عليها بطرق غير شرعية وتنتهك حقوق  •

 ).االعترافات القسرية تحت وطأة التعذيب، وما إلى ذلك(اإلنسان 

  

 القانون الدولي واستقالل المحامين  .٦
  

  الدولي الساريالقانون   ١-٦
باإلضافة إلى القضاة والمدعين العامين المستقلين والحيادين يشكل المحامون القاعدة األساسية           
الثالثة في الحفاظ على سيادة القانون في مجتمع ديمقراطي ولتأمين الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان وكمـا                

 دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر األمـم        هو وارد في الفقرة التاسعة من ديباجة المبادئ األساسية بشأن         
  :١٩٩٠المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملين المجرمين في عام 

الحماية الكافية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية المقـررة لجميـع األشـخاص،            "... 
اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسـية، تقتضـي حصـول جميـع                 

  ".ال على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلوناألشخاص فع

ولكي يتمكن المحامون من االضطالع بواجباتهم المهنية على النحو الفعال ال يجب فقط منحهم              
كافة الضمانات المتعلقة بالمحاكمة القانونية التي يوفرها القانون المحلي والدولي بل يجب أيضا أن يكونوا               

وبعبـارة أخـرى،    :  النوع الذي تقدم وصفه فيما يخص القضاة والمدعين العـام          بمنأى عن الضغوط من   
تقتضي إقامة العدل على نحو منصف وفعال تمكين المحامين أيضا من العمـل دون مخافـة التعـرض                  

  .للهجوم على أشخاصهم وللمضايقة والفساد وغير ذلك من ضروب التخويف
لواردة في القـانون الـدولي التـي تسـمح          وسوف يتم النظر في شتى الضمانات اإلجرائية ا       

للمحامين بتمثيل مصالح موكليهم بشكل مستقل وفعال في الدعاوى المدنية والجنائية في مواضع أخـرى               
وسيقتصر التحليل في هذا المقام على إبراز بعض المبادئ األساسية المتضمنة في المبادئ    . من هذا الدليل  

 بعض البيانات التي أدلت بها أجهزة  الرصد الدوليـة المتعلقـة             األساسية بشأن دور المحامين فضالً عن     
  .بحقوق المحامين أو القضايا التي فصلت فيها هذه األجهزة
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  الواجبات والمسؤوليات  ٢-٦
يحافظ المحامون، في جميع األحـوال، علـى        " من المبادئ األساسية على أن       ١٢ينص المبدأ   

 تتضـمن   ١٣ووفقـا للمبـدأ     " يين في مجال إقامة العـدل     شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساس     
  :واجباتهم ما يلي

  
إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسـلوب             )أ(

  عمل النظام القانوني وعالقته بالحقوق وااللتزامات القانونية للموكلين؛

تخاذ اإلجـراءات القانونيـة لحمايـة       مساعدة موكليهم بشتى الطرائق المالئمة وا       )ب(
  مصالحهم؛

مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعهـا والسـلطات اإلداريـة، حسـب               )ج(
  ".االقتضاء

ويسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعالء شأن العدالـة إلـى التمسـك بحقـوق       "
لقانون الدولي، وتكون تصـرفاتهم فـي       اإلنسان والحريات األساسية التي يعترف بها القانون الوطني وا        

المبـدأ  " (جميع األحوال حرة يقظة متماشية مع القانون والمعايير المعترف بها وأخالقية المهنة القانونية            
  ).١٥المبدأ " (يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق ووالء"، وأخيراً )١٤

  
  ضمانات ألداء المحامين لمهامهم  ٣-٦

  : المبادئ األساسية بشأن دور المحامين على ما يلي من١٦ينص المبدأ 
القدرة على أداء جميع وظـائفهم المهنيـة بـدون          ) أ: (تكفل الحكومات ما يلي للمحامين    "

القدرة على االنتقال إلى مـوكليهم  ) ب(تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير الئق؛ و       
عدم تعريضهم وال التهديد    ) ج(ووالتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء؛         

بتعريضهم، للمالحقة القانونية أو العقوبات اإلدارية واالقتصادية وغيرها نتيجـة قيـامهم            
  ".بعمل يتفق مع واجبات ومعايير آداب المهنة المعترف بها

توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين إذا تعرض أمنهم للخطر من           "عالوة على ذلك    
  ).١٧المبدأ " (وظائفهمجراء تأدية 

وتشهد كل سنة كما سبقت اإلشارة إلى ذلك، مقتل العديد من المحامين أو تهديدهم أو تخويفهم                
أو مضايقتهم بشتى الطرق بغية السيطرة على إرادتهم وحملهم على التخلي عن الدفاع عن موكليهم الذين                

الحكومـات قصـارى الجهـد لحمايـة        لذلك من األساسي أن تبذل      . يطالبون بإعمال حقوقهم وحرياتهم   
  .المحامين من هذا النوع من التدخل في ممارسة وظائفهم المهنية

مـن الميثـاق    ) ج)(١(٧وقد خلصت اللجنة األفريقية إلى أن الحق في الدفاع كما تكفله المادة             
خلي عـن   للمضايقة وللت " في قضية تعرض فيها فريقا الدفاع        كي لحقوق اإلنسان والشعوب قد انته     األفريق

  ١٣٦."الدفاع عن األشخاص المتهمين

                                                           ١٣٦
ACHPR, International Pen, Constitutional Rights Project, Interights (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. And Civil Liberties 

Organization) v. Nigeria, Communication Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, decision adopted on 31 October 1998  فقرة ،
comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http/137-:، يمكن االطالع على نص القرار على الموقع التالي من شبكة اإلنترنت١٠١
html97-161_96-154_94-139_94. 
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*****  
ال يجوز، نتيجة ألداء    " الذي يفيد بأنه     ١٨وهناك قاعدة مهمة أخرى منصوص عليها في المبدأ         

ومسألة أخذ المحـامين    ". المحامين لمهامهم وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤالء الموكلين         
 ١٩٩٨المعني باستقالل القضاة والمحامين الذي ذكر فـي عـام   بجريرة موكليهم عالجها المقرر الخاص    

بقدر من القلق تزايد عدد الشكاوى المتعلقة بأخذ الحكومات للمحامين بقضايا           "على سبيل المثال أنه يرى      
الذين يمثلون األشخاص المتهمين في قضايا حساسة سياسـيا غالبـا مـا             "مضيفا بأن المحامين    " موكليهم

أخذ المحامين بقضية موكليهم يمكن، ما لم يتوفر دليل علـى           " بيد أن    ١٣٧." االتهامات يتعرضون لمثل هذه  
أن على الحكومات   "ويرى المقرر الخاص    ". ذلك، أن يفسر على أنه تخويف ومضايقة للمحامين المعنيين        

 أن   وإذا كانت الحكومات تملك دليال مفـاده       ١٣٨."االلتزام بحماية هؤالء المحامين من التخويف والمضايقة      
عليهم أن يحيلوا    "- كما يشدد على ذلك المقرر الخاص        -المحامين مرتبطين بقضية موكليهم فإنه يتعين       

 حيث تعالج، كما هو موصوف أدناه       ١٣٩."الشكاوى إلى الهيئات التأديبية المختصة التابعة للمهنة القانونية       
  .وفقا للقوانين المرعية

القة خاصة بالموضوع عندما يدعون إلى تمثيـل        ومسألة أخذ المحامين بجريرة موكليهم لها ع      
بيد أنه يلزم، في هذا المقام، أن يعطى المحامون نفس الضمانات األمنيـة             . المدافعين عن حقوق اإلنسان   

التي تمكنهم من االضطالع بواجباتهم المهنية باستقالل وكفاءة دون تدخل حكومي أو غيره من التـدخل                
ن أي ادعاء او سلوك مهني ينبغي أن يحال إلى األجهزة المسـتقلة             ومرة أخرى فإ  . الذي ال موجب لـه   

  .القائمة
 من المبـادئ األساسـية      ١٩وفيما يتعلق بضمانات ألداء المحامين لمهامهم ينص أيضا المبدأ          

  :على ما يلي
ال يجوز ألي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول علـى المشـاورة أن                "

حام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لـم يكـن هـذا              ترفض االعتراف بحق أي م    
  ".المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوطنية وطبقا لهذه المبادئ

  : ما يلي٢٠وأخيراً يضيف المبدأ 

يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يـدلون بهـا بنيـة              "
ك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحـاكم أو             حسنة، سواء كان ذل   

  ".غيرها من السلطات التنفيذية أو اإلدارية
  

  المحامون والحريات األساسية  ٤-٦
  : من المبادئ األساسية بشأن دور المحامين على أن٢٣ينص المبدأ 

كـوين الرابطـات    للمحامين، شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حريـة التعبيـر وت            "
ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة فـي المناقشـات         . واالنضمام إليها وعقد االجتماعات   

العامة لألمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، واالنضمام           
إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتهـا بـدون أن               

وعنـد  . عرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشـروعة          يت

 . من االستنتاجات١-، الفقرة ألفي باستقالل القضاة والمحامينالمقرر الخاص المعن، تقرير E/CN.4/1998/39 وثيقة األمم المتحدة،١٣٧                                                           
 . المرجع نفسه، ونفس الفقرة١٣٨
 .٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٩
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ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائماً وفقا للقانون والمعـايير المعتـرف بهـا              
  ".وأخالقيات مهنة القانون

للمحامين الحق في أن يشكلوا رابطات مهنيـة        " باإلضافة إلى ذلك على أن       ٢٤وينص المبدأ   
 اإلدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية والحـق فـي أن                ذاتية

يجب أن تنتخب الهيئة التنفيذية للجمعيات المهنية مـن         "عالوة على ذلك ووفقا لهذا المبدأ       ". ينضموا إليها 
هذا المبدأ أن هـذه     ويترتب على   ". قبل األعضاء فيها مثلما يجب أن تمارس مهامها دون تدخل خارجي          

. الجمعيات ينبغي لها أن تستهدف الحفاظ على المصالح المهنية للمحامين وتوطيد استقالل المهنة القانونية             
لتعاطي السياسـة   "ومثلما أشار إلى ذلك المقرر الخاص ال ينبغي أن تستخدم تبعا لذلك جمعيات المحامين               

  ١٤٠.للخطر" الل المهنة القانونيةاستق"ألن من شأن هذا التعاطي أن يعرض " التحزبية
  

  الرخصة التنفيذية لممارسة المهنة القانونية ١-٤-٦
من بين السبل الرئيسية لتأمين استقالل المحامين إتاحة الفرصة لهم لكي يعملوا بحريـة دون               

ووجهـة  . اضطرارهم للحصول على إجازة أو ترخيص من السلطة التنفيذية من أجل االضطالع بعملهم            
أن اعتمـاد   "ه أكدتها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فيما يتعلق ببيالروس عندما الحظت بقلـق              النظر هذ 

، الـذي يمـنح     ١٩٩٧مايو  / أيار ٣المرسوم الرئاسي بشأن أنشطة المحامين والكتاب العدول الصادر في          
اة، علـى   وزارة العدل اختصاص إصدار التصاريح للمحامين وإجبارهم، لكي يتمكنوا من ممارسة المحام           

وشددت اللجنة  ". أن يكونوا أعضاء في هيئة مركزية تسيطر عليها الوزارة مما يقوض استقالل المحامين            
أن استقالل السلطة القضائية والمهنة القانونية أمر أساسي إلقامة العدل على النحو السليم وللحفـاظ               "على  

ن تتخذ كافة التدابير المالئمة، بمـا فـي         أ"، فحثت الدولة الطرف على      "على الديمقراطية  وسيادة القانون    
ذلك مراجعة الدستور والقوانين، بغية التأكد من أن القضاة والمحامين هم مسـتقلون وال يخضـعون ألي         

 واسترعت اللجنة في هذا الصدد انتباه الدولة الطـرف إلـى            ١٤١."ضغط سياسي أو ضغط خارجي آخر     
  ١٤٢. فضالً عن المبادئ األساسية بشأن دور المحامينالمبادئ األساسية بشأن استقالل السلطة القضائية

فيما يتعلق في آن واحد باستقالل السلطة القضائية فـي          " شكوكها الجدية "وأعربت اللجنة عن    
بحرية المحامين في ممارسة مهنتهم بحرية دون أن يكونوا في خدمة الدولـة       "الجماهيرية العربية الليبية و   

 من العهـد    ١٤بأن تتخذ تدابير لكفالة التقيد الكامل بالمادة        "أوصت اللجنة   و" وفي توفير الخدمات القانونية   
فضال عن المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية والمبادئ األساسية بشـأن دور               

  ١٤٣."المحامين
******  

 بأن يكـون    على هذا النحو يبدو بما ال يدع مجاال للشك أن االلتزام في بعض الدول القاضي              
 من  ١٤ يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة           خدمة الحكومة المحامون في   

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  

تقرير المقرر الخاص بشأن استقالل ونزاهة السلطة القضائية وهيئة المحلفين ومساعدي القضاة ، E/CN.4/1995/39 وثيقة األمم المتحدة ١٤٠                                                           
 .٧٢، الفقرة نواستقالل المحامي

 .١٥٠، الفقرة A/53/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ١٤١
 . المرجع نفسه، الفقرة نفسها١٤٢
 .١٣٤، الفقرة A/54/40 وثيقة األمم المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ١٤٣
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  الحق في التجمع السلمي ٢-٤-٦
 األوجه التي تبرر التـدخل فـي        إزيلينبحثت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، في قضية        

وفي هذه القضية بعينها، بحثت المحكمة الشكوى       .  في فرنسا يمارس حقه في التجمع السلمي       ون محام شؤ
كقـانون   من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي تكفل الحق في التجمع السلمي،             ١١في إطار المادة    

 وقـد وجـه إلـى       . من االتفاقية، التي تضمن الحق في حرية التعبيـر         ١٠ بالنظر إلى المادة     تخصيصي
وتم تأديبه لقصوره عن النـأي      . المحامي اللوم الشتراكه في مظاهرة حدثت أثناءها بعض االضطرابات        

ورئـي أن هـذا     . بنفسه عن هذه األحداث بالرغم من أنه لم يكن بأي شكل من األشكال عنيفا أو مشوشا               
ما إذا كـان اللـوم      " ة ككل في ضوء القضي  " وبحثت المحكمة،    ١٤٤"ال يتمشى مع التزامات مهنته    "السلوك  

يتناسب والغرض المشروع المتوخى بالنظر إلى األهمية الخاصة التي تتسم بها حرية التجمـع السـلمي                "
 وخلصت المحكمـة إلـى أن مبـدأ         ١٤٥."وحرية التعبير، اللتان هما حريتان وثيقتا الترابط في هذه الحالة         

  التناسب يستدعي
 ومتطلبـات حريـة     ٢ الفقرة   ١١جة في المادة    خلق توازن بين متطلبات األغراض المدر     "

التعبير عن اآلراء لفظا، أو بالحركة أو حتى بسكوت األشخاص المجتمعين في الطريق أو              
والسعي لخلق توازن عادل ال يجب أن يسفر عن إثنـاء           . في غير ذلك من األماكن العامة     

لتعرض لجـزاءات   المحامين عن التعبير بوضوح عن آرائهم في تلك المناسبات، مخافة ا          
  ١٤٦."تأديبية

في حدها األدنى، إال أن فرضها علـى السـيد          "وبالرغم من أن العقوبة في هذه الحالة كانت         
 مـن   ١١ولذلك فإن هذه العقوبة تنتهـك المـادة         " ال يبدو أمراً ضروريا في مجتمع ديمقراطي      "إيزيلين  
ر تفسيرا ضيقا جدا اإلمكانيات المتاحـة        وبالتالي فإن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تفس       ١٤٧.االتفاقية

  .للدول األطراف لكي تحد من ممارسة الحق في التجمع السلمي حتى في حالة المحامين
  

  الحق في حرية تكوين الجمعيات ٣-٤-٦
وفي قضية ضد نيجيريا، عمدت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى النظر فيما إذا              

 هو مرسوم يتمشـى مـع       ١٩٩٣تعلق بالجهات الممارسة للمهنة القانونية لعام       الم" المعدل"كان المرسوم   
وهذا المرسوم ينشـئ مجلـس إدارة جديـد لرابطـة           . أحكام الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب     

 عضواً في هذا الجهاز يسمون بهيئـة مجلـس اإلدارة،           ١٢٨المحامين النيجيرية ومن أصل ما مجموعه       
  ١٤٨.ا رشحتهم رابطة المحامين على حين أن بقية األعضاء رشحوا من قبل الحكومة عضو٣١هناك فقط 

" ممثلـو الحكومـة   "وملثما أشارت إلى ذلك اللجنة األفريقية يسيطر على هيئة مجلس اإلدارة            
ورابطة المحامين النيجيريـة    " بسلطات تقديرية واسعة النطاق تشمل تأديب المحامين      " وتتمتع هذه الهيئة    

رابطة للمحامين مستقلة قانونا عن الحكومة ينبغي أن تكون قادرة على اختيار مجلس إدارتهـا               "بوصفها  
التدخل في اإلدارة الذاتية لجمعية المحامين قد يحد من أو ينفي األسباب التـي              "وأضافت اللجنة أن    ". هي

  لك إلى أنها وأشارت اللجنة بعد ذ١٤٩."يرغب من أجلها المحامون في المقام األول في تشكيل رابطة

                                                           ١٤٤ Eur. Court HR, Ezelin v. France judgment of 26 April 1991, Series A, No. 202, p. 20, para. 38. 
 .٥١، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٥
 .٥٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٦
 .٥٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٧
١٤٨ ACHPR, Civil Liberties Organization v. Nigeria (in respect of the Nigerian Bar Association), Communication No. 101/93  ،

 .chr/za.ac.up.www://http/؛ ولالطالع على نص القرار، انظر ١، الفقرة ١٩٩٥مارس /قرار اتخذ في الدورة العادية السابعة عشرة، آذار
 .٢٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٩
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خلصت منذ سنوات عديدة إلى أن السلطات المختصة، حيث يكون تنظيم الحق فـي              "... 
 أحكام تحد من ممارسة      سن حرية تكوين الجمعيات أمراً الزماً، يتعين عليها أن تمتنع عن         

وال ينبغي للسلطات المختصـة     . هذا الحق أو تناهض االلتزامات المعقودة بموجب الميثاق       
 األحكام الدستورية أو تقوض الحقوق األساسية التي يكفلها الدستور وتكفلهـا            أن تعلو على  

  ١٥٠."الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

عمال يتنافى مع   "وفي الحالة الراهنة يشكل تدخل الحكومة في إدارة رابطة المحامين النيجيرية            
اإلنسان والشعوب المتضمنة فـي     ديباجة الميثاق األفريقي حيث تعيد الدول تأكيد التزامها بمبادئ حقوق           

اإلعالنات من قبيل مبادئ األمم المتحدة بشأن استقالل السلطة القضائية ويشكل هذا التدخل من ثم انتهاكا                
  ١٥١.، الذي يضمن الحق في حرية تكوين الجمعيات" من الميثاق األفريقي١٠للمادة 

  
  الحق في حرية التعبير ٤-٤-٦

 إلى االستنتاج القائل بأن انتهاكا      شوفرإلنسان، في قضية    خلصت المحكمة األوروبية لحقوق ا    
 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حينما عمد المجلس اإلشرافي للمحامين في كانتون ١٠حدث للمادة 

 فرنك سويسري على صاحب الدعوى بداعي اإلخالل        ٥٠٠لوسرن بسويسرا إلى فرض غرامة مقدارها       
عا إلى عقد مؤتمر صحفي انتقد فيه أعمال محافظ المقاطعة واثنين مـن الكتبـة               باآلداب المهنية بعد أن د    

وأعادت المحكمة تأكيد حكمها السابق القائل      .تابعين للمقاطعة في قضية معلقة شارك فيها صاحب الدعوى        
المركز الخاص الذي يتمتع به المحامون يمنحهم مكانة مركزية يحتلونها في إقامة العدل بوصـفهم               "بأن  
أن مثل هذه المكانة تفسر القيود المعتادة المفروضـة         "وأضافت المحكمة   . سطاء بين الجمهور والمحاكم   و

 الكفيلة بإقامة العدل والتـي يعتبـر        -المحاكم  " وبالنظر إلى أن     ١٥٢."على سلوك أعضاء نقابة المحامين    
وبالنظر عـالوة   " هور يجب أن تتمتع بثقة الجم     -دورها أساسي في دولة تقوم على أساس سيادة القانون          

الدور الرئيسي الذي يلعبه المحامون في هذا الميدان من المشروع توقع إسهامهم في إقامة              "على ذلك إلى    
 ومن الملفت للنظـر أن المحكمـة        ١٥٣."العدل على النحو السليم والمحافظة من ثم على ثقة الجمهور بهم          

  :شددت على ما يلي
 أيضا للمحامين الذين يحق لهم بالتأكيد التعليق علنا         ومن البديهي أن حرية التعبير مكفولة     "

وفي هذا السياق  . على طريقة إقامة العدل ولكن انتقادهم ال ينبغي أن يتخطى بعض الحدود           
يجب أن تؤخذ في الحسبان الحاجة إلى إيجاد التوازن الصحيح بـين مختلـف المصـالح                

ن المسائل التي تثيرها القرارات     المعنية، التي تشمل حق الجمهور في تلقي المعلومات بشأ        
... . القضائية، ومقتضيات إقامة العدل على النحو الصحيح وكرامـة المهنـة القانونيـة              

وبسبب العالقة المباشرة واالتصال المستمر بين نقابة المحامين واألعضـاء فيهـا فـإن              
الكيفية التي  سلطات هذه النقابة ومحاكم البلد هما في مركز أفضل من محكمة دولية لتحديد              

وهذا هو سبب امتالكها لهامش معـين       . يمكن بها، في وقت بعينه، إيجاد التوازن الصحيح       
للتقدير في تقديم ضرورة تدخل في هذا المجال ولكن هذا الهـامش يخضـع لإلشـراف                

  ١٥٤."األوروبي فيما يتعلق بالقواعد ذات العالقة بالموضوع وقرارات تطبيقها

" متواضعة المقدار "ية إلى أن السلطات، حين فرضت غرامة        وخلصت المحكمة في هذه القض    
أثار علنا  "والحظت أن المحامي في هذه القضية       . لم تتخط هامش التقدير الذي تتمتع به لمعاقبة المحامي        

تشكياته بشأن موضوع اإلجراءات الجنائية التي كانت في ذلك الوقت معروضة علـى محكمـة جنائيـة                 
 .؛ الحاشية محذوفة٢٥ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٠                                                           

 .؛ الحاشية محذوفة٢٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٥١
١٥٢ Eur. Court HR, Schipfer case v. Switzerland, judgment of 20 May 1998, Reports 1998-III, p. 1052, para. 29. 
 .١٠٥٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٣
 .٣٣، الفقرة ١٠٥٤- ١٠٥٣ المرجع نفسه، الصفحات ١٥٤
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عقـد أوال   "فإنـه   " عام لتأكيدات صاحب الدعوى وجدية هذه التأكيدات ونبرتهـا        وباإلضافة إلى الطابع ال   "
مؤتمرا صحفيا ادعى فيه أن ذلك هو ملجؤه األخير وبعد ذلك فقد تقدم بطلب االسـتئناف إلـى محكمـة                    

؛ وأخيراً قصر عن تقديم دعـوى إلـى مكتـب           "االستئناف في مدينة لوسرن توج في جانب منه بالنجاح        
  ١٥٥."ولم يسع إلى إثبات عدم فاعلية هذا المكتب إال بمجرد التأكيدات "المدعي العام

  
  مدونات للسلوك المهني للمحامين  ٥-٦

  : من المبادئ األساسية على ما يلي٢٦فيما يتعلق بالتأديب المهني تنص المادة 
يضع العاملون في المهن القانونية، من خالل أجهزتهم المالئمة أو بواسطة التشـريعات،             "

نات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعـايير والقواعـد            مدو
  ".الدولية المعترف بها

على وجه السرعة وبصـورة منصـفة ووفقـا         "وينظر في الشكاوى الموجهة ضد المحامين       
حصول الحق في أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة بما في ذلك حق ال           "ويكون للمحامين   " إلجراءات مناسبة 

تقام اإلجراءات التأديبيـة ضـد      "عالوة على ذلك،    ).  ٢٧المبدأ  " (على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم    
المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام                 

تقرر جميع اإلجراءات التأديبية وفقـاً       " وأخيراً). ٢٨المبدأ  " (محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة    
لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفي ضوء هـذه                 

  ).٢٩المبدأ " (المبادئ
ويترتب على هذه المبادئ أن أية إجراءات تأديبية تتقرر ضـد المحـامين الـذين يتهمـون                 

عايير وآداب مهنتهم المعترف بها يجب أن تكون إجراءات مستقلة حقا عـن             بالتقصير في السلوك وفقاً لم    
  .السلطة التنفيذية وتكفل إتباع اإلجراءات القانونية أثناء الدعوى

يشكل القضاة ركنا أساسيا من أركان الحفاظ على سيادة القانون وكفالة الحماية الفعالة 
هم المهنية يجب عليهم على وجه وليتمكن المحامون من أداء واجبات. لحقوق اإلنسان

  :الخصوص ما يلي
أن يكونوا قادرين على العمل في ظل االستقالل الحقيقي بمنأى عن الضغوط  •

السياسية الخارجية أو غيرها من الضغوط والتهديدات والمضايقات؛ مثال ذلك 
  ليس عليهم أن يحصلوا على إذن من السلطة التنفيذية لممارسة واجباتهم المهنية؛

 تكفل لهم ضمانات مراعاة األصول القانونية التي تشمل الحق القانوني أن •
والواجب المتمثلين في إسداء المشورة والمساعدة لوكالئهم بأي طريقة مناسبة 

  حماية لمصالحهم؛
أن يتمكنوا من العمل على النحو الذي يسند حقوق اإلنسان المعترف بها وطنيا  •

  ودولياً؛
م فيما يتعلق بانتهاكات قواعد السلوك المهني أمام أن يسمح لهم بسماع أقواله •

 .مجلس تأديبي مستقل يحترم ضمانات مراعاة األصول القانونية

 .ويتمتع المحامون كذلك بالحريات األساسية في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير

  
 .٣٤، الفقرة ١٠٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٥                                                           
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 مالحظات ختامية  .٧

ثل القضـاة والمـدعون العـامون       مثلما تم التأكيد على ذلك في مختلف أجزاء هذا الفصل يم          
والمحامون ثالث فئات مهنية تلعب دورا حاسما في إقامة العدل وفي منع اإلفالت من العقوبة النتهاكات                

وتبعاً لذلك فإن دورهم أساسي في الحفاظ على مجتمع ديمقراطي ودوام سيادة القانون في              . حقوق اإلنسان 
حمل الدول واجباتها القانونية الدولية المنبثقة عن مختلـف         وعليه، فإن مما ال غنى عنه أن تت       . ظل العدل 

مصادر القانون الدولي التي بموجبها يجب عليهم أن يسمحوا للقضـاة والمـدعين العـامين والمحـامين                 
االضطالع بمسؤولياتهم المهنية بشكل مستقل ونزيه دون تدخل ال موجب لـه مـن السـلطة التنفيذيـة                 

وواجب الدولة تأمين استقالل ونزاهـة القضـاة        . وعات الخاصة أو األفراد   والسلطة التشريعية أو المجم   
والمدعين العامين واستقالل المحامين ال يتم الوفاء به بالضرورة عن طريـق السـماح بشـكل سـالب                  

 بكفالـة إذ إن من الممكن للدول، من خالل ما لها من التزام    : ألصحاب هذه المهن بأن يؤدوا مهام مهنتهم      
 أن تتخذ إجراءات إيجابية لحماية القضاة والمحامين والمدعين العامين من العنف والتخويـف              استقاللهم،

واإلعاقة والمضايقة وغير ذلك من التدخل غير السليم لتمكينهم من االضطالع بكافة وظـائفهم المهنيـة                
  .على النحو الفعال

ما غير راغبين أو غير     وفي الحاالت التي يكون فيها القضاة والمدعون العامون والمحامون إ         
قادرين على تولي كامل مسؤولياتهم التي تشمل عملية التقصي وإقامة الدعاوى الجنائية ضد المسـؤولين               
في الخدمة العامة المشتبه في فسادهم وضد االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان، ال يمكن الحفاظ علـى                

فراد وحدهم هم الذين سيعانون من وضع كهـذا         وليس األ . سيادة القانون وال يمكن إعمال حقوق اإلنسان      
بل إن النظام الدستوري الحر والديمقراطي بأسره في الدولة المعنية هو الذي سيعرض في نهاية المطاف                

  .للخطر
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 الفصل الخامس.......

حقوق اإلنسان واالعتقال 
للمحاكمة  واالحتجاز السابق
............... واالحتجاز اإلداري

  

 األهداف المتوخاة 

اطالع المشاركين على المعايير القانونية الدولية القائمة فيما يتعلق بالحق في الحرية واألمان   • 
ا يتصل في الوقت نفسه باالعتقال واالحتجاز على الشخص والتي تحمي حقوق اإلنسان فيم

  السابق للمحاكمة واالحتجاز اإلداري وأثناء ذلك؛

التوضيح العملي للكيفية التي يتم بها إنفاذ شتى الضمانات القانونية على الصعيد العملي بغية  •
  حماية حقوق األشخاص المحتجزين ومن يتولى الدفاع القانوني عنهم؛

أو اإلجراءات الواجب أن يتخذها القضاة والمدعون العامون /القانونية وبيان طبيعة التدابير  •
 .والمحامون بغية صيانة حقوق األشخاص المعتقلين أو المحتجزين

 

 أسئلة 

على أي أساس يمكن أن يحبس األشخاص حبسا احتياطيا في بلدكم وما هي البدائل التي  • 
  تتاح لمثل هذا الحبس رهن المحاكمة؟

 المدة التي يمكن طيلتها حرمان األشخاص من حريتهم في بلدكم قبل مثولهم أمام ما هي •
  قاض للفصل في شرعية حرمانهم من الحرية؟

ون فيه بوصفكم قضاة أو مدعين عامين أو محامين لكيف يحمي القانون في البلد الذي تعم •
  األفراد من االعتقال أو االحتجاز غير الشرعيين أو التعسفيين؟

 حاالت اعتقال أو احتجاز غير قانونيين أو تعسفيين في البلد الذي تمارسون فيه هل تحدث •
 مسؤولياتكم المهنية؟
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 )تابع (أسئلة 

إذا ما واجهتم حالة تنطوي على اعتقال واحتجاز يبدوان غير قانونيين أو تعسفيين فكيف  • 
لقانونية الراهنة في البلد تتصرفون وماذا يمكنكم عمله في هذا الصدد بالنظر إلى األوضاع ا

  الذي تعلمون فيه؟
ما هي سبل االنتصاف القائمة في بلدكم لألشخاص الذين يعتبرون أنهم محرومون من  •

  حريتهم بصورة غير شرعية أو تعسفية؟
إذا ما تبين قاض من القضاة أن شخصا من األشخاص قد حرم من حريته بطريقة غير  •

 في بلدكم للتعويض أو لجبر الضرر الناجمين عن مشروعة أو تعسفية فهل هناك حق متاح
 الحبس غير الشرعي أو التعسفي؟

ما هي األسس التي يمكن أن يستند إليها في تعرض األشخاص لالحتجاز من قبل السلطات  •
 في بلدكم، وما هي سبل االنتصاف القانونية التي تتاح لهم للطعن في شرعية اإلدارية

  الحق؟الحرمان من الحرية األولي وال
احتجازهم /متى يحق لألشخاص الذين يحرمون من حريتهم أن يتاح لهم في أعقاب اعتقالهم •

  أن يحصلوا على خدمات محام في بلدكم؟
ألي  وإذا كان األمر كذلك، اللجوء إلى الحبس االنفراديهل يجيز القانون السائد في بلدكم  •

  مدة؟
عرفونه عن المعايير القانونية الدولية قبل التحاقكم بهذه الدورة الدراسية ما الذي كنتم ت •

 .السارية على االعتقال واالحتجاز

 

 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •

*****  
ألي شكل من أشكال االعتقال، خاضعين مجموعة المبادئ بشأن حماية كافة األشخاص ال •

١٩٨٨  
  ١٩٩٢ألشخاص من االختفاء القسري، اإلعالن بشأن حماية كافة ا •
  ١٩٨٩المبادئ المتعلقة بالحماية الفعالة والتحري في عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون،  •

  الصكوك اإلقليمية
  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •
  ١٩٦٩ريكية لحقوق اإلنسان، االتفاقية األم •
 ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •
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 مقدمة  .١

سيوفر هذا الفصل تحليال للقواعد القانونية األساسية الناظمة لالحتجاز والحـبس االحتيـاطي             
تفصيل، وفي هذا الصدد، سوف يتناول بشيء من ال       . واالحتجاز اإلداري في قانون حقوق اإلنسان الدولي      

أموراً منها األسباب التي تبرر التوقيف واالحتجاز المتواصل وحق الشخص المحروم من حريتـه فـي                
وسيتم التشديد على السوابق القضائية للجنـة المعنيـة بحقـوق           . الطعن في شرعية حرمانه من الحرية     

األفريقية لحقوق اإلنسان   اإلنسان ومحكمة البلدان األمريكية والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان واللجنة          
والشعوب، وهي سوابق توفر تفسيرات ال غنى عنها بالنسبة للفهم الكامل لمغزى القواعد القانونية الدولية               

  .الناظمة لالعتقال واالحتجاز
أما فيما يخص معاملة المحتجزين والمصالح والحقوق المحددة لألطفـال والنسـاء فـإن هـذه                

باط من أوجه عديدة بموضوع هذا الفصل، فسوف تعالج في فصول منفصـلة             القضايا، وإن تكن وثيقة االرت    
  ). من هذا الدليل١١ و١٠ و٨الفصول (مع التركيز تحديدا على حقوق ومصالح هذه الفئات من األشخاص 

  

: واالحتجاز بـدون سـبب معقـول       االعتقالحاالت .٢
مستديمةمشكلة

ومما ال جدال فيهـا أنـه       . احترام حريتها وأمنها  لجميع المخلوقات البشرية الحق في التمتع ب      
بدون ضمان فعال يؤمن بذلك حرية وأمن الشخص تغدو حماية بقية الحقوق الفردية متزايـدة الصـعوبة                 

ومع ذلك ومثلما تشهد بذلك أعمال أجهزة الرصد الدولية فـإن حـاالت             . وأمراً وهمياً في أغلب األحيان    
 ودون أن تتوفر للضحايا المعنيين سبل تظلم قانونية فعالة هي من            االعتقال واالحتجاز دون سبب معقول    

وخالل فترات الحرمان من الحرية بشكل تعسفي وال قانوني غالبا ما يحرم المحتجزون             . األمور المألوفة 
من الوصول إلى محامين ومن االتصال بأسرهم ويخضعون كذلك للتعذيب وغيره من ضـروب سـوء                

  ١.المعاملة
 األساسي أن يتقيد القضاة والمدعون العامون بالقواعد القانونية التي يشـتمل            لذلك فإن من  

عليها القانون الدولي للتظلم ولمنع هذه األنواع من انتهاكات حقوق اإلنسان وأن يكون المحامون على               
  .بينة من مضامينها لتمكينهم من التصرف على النحو الفعال بالنيابة عن موكليهم

حاالت االعتقال أو االحتجاز غير القانونيين تحدث ويمكن أن تحدث في           وعلى الرغم من أن     
أي وقت أظهرت تجربة الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي أن األسباب الرئيسية لحاالت االحتجاز              

 بيد أن مسألة السلطات التي تمنح أثناء الطوارئ والمتصلة بالحرمان           ٢.التعسفي ترتبط بحاالت الطوارئ   
  .لحرية ستعالج في الفصل السادس عشر من هذا الدليل ومن ثم لن ينظر فيها في السياق الحاليمن ا

  

  .تقرير الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي، E/CN.4/1999/63 انظر على سبيل المثال وثيقة األمم المتحدة ١                                                           
  .١٠٦، الفقرة تقرير الفريق العامل المعني باالحتجاز اإلداري، E//CN.4/1996/40 وثيقة األمم المتحدة ٢



   حقوق اإلنسان واالعتقال واالحتجاز السابق للمحاكمة واالحتجاز اإلداري- الفصل الخامس 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ١٤٨

  

ميـدان: الحق في الحرية واألمان علـى الشـخص         .٣
 القانونية التي تطبق في هذا المجالانطباق الحماية 

  

  جميع الدول ملزمة بالقانون: المسؤولية القانونية العالمية  ١-٣
 مـن الميثـاق     ٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة         ) ١(٩إن المادة   

من ) ١(٥من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة       ) ١(٧األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة      
ة إلـى   باإلضـاف ". األمان"و" الحرية"االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان جميعها تضمن حق الشخص في          

 األشخاص الرهائن في طهـران     قضية الذي أبدته في     الرأيذلك، ومثلما بينت محكمة العدل الدولية في        
إن حرمان األشخاص ظلما من حريتهم وفرض تقييدات مادية عليهم في ظروف شاقة يعتبر في حد ذاته                 "

عـالن العـالمي لحقـوق      منافيا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة وللمبادئ األساسية المنصوص عليها في اإل          
ويترتب على ذلك    ٣."الحق في الحياة والحرية واألمان على الشخص      " منه   ٣، الذي تضمن المادة     "اإلنسان

أنه بالرغم من أن من الجائز أال تصدق دولة من الدول على أي من معاهدات حقوق اإلنسان السـابقة                   
لزمة مع ذلك بمصادر قانونية أخرى بتـأمين  الذكر أو أال تنضم إليها على نحو آخر إال أن تلك الدولة م        

  .حق الشخص في أن تحترم حريته وأمنه
  

  مسؤولية الدولة في أن تتخذ إجراءات: مفهوم األمان على الشخص  ٢-٣
 ولكن من األهمية بمكان اإلشارة إلى أنه        .حاالت الحرمان من الحرية   سيركز هذا الفصل على     

في النصوص القانونية السالفة الـذكر إال  " الحرية" بمفهوم خصاألمان على الش بالرغم من ارتباط مفهوم     
وعلى هذا النحو أكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان علــى أن          . ميدانا أوسع للتطبيق  أن لهذا المفهوم    

تحمي الحق في األمان على الشخص كذلك خارج سياق الحرمان الرسـمي مـن              "من العهد   ) ١(٩المادة  
الذي يسمح لدولة طرف بتجاهل التهديدات الموجهة إلى األمن الشخصـي            "٩لمادة  وأن تفسير ا  " الحرية

ألشخاص غير محتجزين يخضعون لواليتها من شأنه أن يجرد الضمانات الوارد ذكرها في العهـد مـن                 
أنه ال يمكن تصور قيام حالة من الحاالت يجيزها القانون ويمكن فيها لدولة من              " وترى اللجنة    ٤."فاعليتها

دول أن تتجاهل التهديدات الموجهة لحياة أشخاص يخضعون لواليتها لمجرد كون هـذا أو ذاك لـيس                 ال
على الدول األطراف التزام بأن تتخذ التدابير       "بل على العكس من ذلك      " معتقال أو محتجزاً على نحو آخر     

  ٥."المعقولة والمناسبة لحمايتهم

تقارير محكمة ) الواليات المتحدة األمريكية ضد طهران(لقنصليين التابعين للواليات المتحدة في طهران القضية المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين وا ٣                                                           
  .٩١، الفقرة ٤٢، الصفحة ١٩٨٠العدل الدولية 

 الرسمية  الوثائقالوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠اآلراء التي اعتمدت في  (دياس ضد أنغوال، ٧١١/١٩٩٦ البالغ رقم ٤
  .٣-٨، الفقرة ١١٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/50، للجمعية العامة

 الوثائق الوارد في وثيقة األمم المتحدة،) ١٩٩٠يوليه / تموز١٢اآلراء التي اعتمدت في  (ديلغادو باييز ضد كولومبيا. و، ١٩٥/١٩٨٥ البالغ رقم ٥
  .٥-٥، الفقرة ٤٧ الصفحة ،)المجلد الثاني (A/45/40، الرسمية للجمعية العامة
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  حاالت ثالث ذات عالقة بالموضوع

 حيث تلقى صاحب البالغ تهديدات بالقتل وتعرض العتداء على شخصه وقتل            ادور باييز ديلغفي حالة   
قد انتهكت نظراً ألن كولومبيا إما أنها لـم         ) ١(٩زميل لـه خلصت لجنة حقوق اإلنسان إلى أن المادة          

 لم تستطع اتخاذ التدابير المالئمة لتأمين حق السيد ديلغـادور فـي األمـان علـى               "تتخذ أي إجراء أو     
قد انتهكت نظرا ألن السلطات األنغوليـة       ) ١(٩، انتهت اللجنة إلى أن المادة       دياث وفي حالة    ٦"شخصه

نفسها التي يزعم أنها هي مصدر التهديدات والدولة الطرف لم تنكر االدعاءات كما أنها لم تتعاون مع                 
من الخلف قبـل   عالوة على ذلك هناك حالة تعرض فيها صاحب البالغ إلى رمي بالرصاص           ٧.اللجنة

  ٨.قد انتهك) ١(٩أن يعتقل، وخلصت اللجنة إلى أن حقه في األمان على شخصه كما تضمنه المادة 

  

 .لجميع المخلوقات البشرية الحق في الحرية واألمان

وجميع الدول، بغض النظر عن التزاماتها التعاهدية، ملزمة بموجب القانون الدولي باحترام 
  .)المسؤولية القانونية العالمية(رية واألمان على شخصه وتأمين حق كل فرد في الح

 غير فرادألل يشخصالأيضاً التهديدات التي تحف باألمان " األمان"يشمل مفهوم 
وال يمكن للدول أن تلزم جانب السلبية في وجه مثل هذه التهديدات بل . المحتجزين

لحماية الحرية واألمان على عليها التزام قانوني باتخاذ اإلجراءات المعقولة والمناسبة 
 .الشخص

  

 حاالت االعتقال واالحتجاز المشروعين  .٤
  

  النصوص القانونية  ١-٤
  :من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي) ١(٩تنص المادة 

وال يجـوز توقيـف أحـد أو    . لكل فرد حق في الحرية وفي األمان على شخصه      -١"
وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها القـانون وطبقـا              . ااعتقاله تعسف 

  ".لإلجراء المقرر فيه

  : من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب على ما يلي٦وتنص المادة 
وال يجوز أن يحـرم     . يجب أن يكون لكل فرد الحق في الحرية وفي األمان على شخصه           "

وال يجوز بوجـه    . روط منصوص عليها مسبقا في القانون     أحد من حريته إال ألسباب وبش     
  ".خاص اعتقال أحد أو احتجازه تعسفا

  .٦-٥، الفقرة ٤٨ المرجع نفسه، الصفحة ٦                                                           
 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ٢٠٠٠مارس / آذار٢٠اآلراء التي اعتمدت في  (دياث ضد أنغوال، ٧١١/١٩٩٦ البالغ رقم ٧

  .٣-٨، الفقرة ١١٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/50، للجمعية العامة
المجلد  (A/54/40، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٩يوليه / تموز١٣اآلراء المعتمدة في  (ليبينغ ضد جامايكا، ٦١٣/١٩٩٥ البالغ رقم ٨

  .٣-٩، الفقرة ٦٠، الصفحة )الثاني
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  : من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، في جملة أمور، على ما يلي٧وتنص المادة 
  .لكل إنسان الحق في الحرية الشخصية واألمان على شخصه  -١"

إال لألسباب وبالشروط المقررة مسـبقا      ال ينبغي أن يحرم أحد من حريته المادية           -٢
  .في دستور الدولة الطرف المعنية أو في قانون استُن عمال بالدستور

  .ال ينبغي تعرض أحد لالعتقال أو السجن التعسفيين  -٣

واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان هي المعاهدة الوحيدة التي تعدد تحديدا اُألسس التي يمكن             
يجـب أن تُفسـر     "وهذه القائمة كافية وشـافية و     . مان من الحرية في الدول المتعاقدة     أن تبرر قانونا الحر   

  : وتنص الفقرة األولى من مادتها الخامسة على ما يلي٩."تفسيراً دقيقاً
وال ينبغي حرمان أي شخص     . لكل إنسان الحق في الحرية واألمان على شخصه         -١"

  :ءات المنصوص عليها قانونامن حريته إال في الحاالت التالية ووفقا لإلجرا

  االحتجاز الشرعي للشخص إثر إدانته من قبل محكمة مختصة؛  )أ(

االعتقال أو االحتجاز الشرعيان لشخص بسبب عدم امتثاله ألمر قانوني صـادر              )ب(
  عن محكمة أو بغية كفالة الوفاء بأي التزام منصوص عليه قانونا؛

ريا بغرض مثوله أمام سـلطة قانونيـة        االعتقال واالحتجاز الشرعيان لشخص ُأج      )ج(
مختصة بناء على شبهة معقولة في أنه ارتكب جريمة أو عندما يرى من الناحية المعقولة               

  أن من الضروري الحيلولة دون اقترافه جريمة أو فراره على إثر ارتكابه لجريمة؛

ه احتجاز قاصر بموجب قانون شرعي لغرض اإلشراف التعليمي عليه أو احتجاز            )د(
  قانونا لغرض مثوله أمام سلطة قانونية مختصة؛

االحتجاز القانوني ألشخاص لمنع انتشار مرض معٍد أو أشخاص عديمي المدارك             )ه(
  العقلية أو من المدمنين على الكحول أو المخدرات أو من المتشردين؛

االعتقال أو االحتجاز الشرعيان لشخص ألجل منعه من دخول بلد بصورة غيـر               )و(
  ".نية أو الشخص الذي اتخذ ضده إجراء بطرده أو تسليمهقانو

  :صكوك قانونية أخرى ستتم اإلشارة إليها في هذا الفصل ومنها
مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز              

  ؛١٩٨٨أو السجن، اعتمدتها الجمعية العامة في عام 
حماية جميع األشخاص من االختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامـة فـي عـام               اإلعالن المتعلق ب   

  ؛١٩٩٢
مبادئ المنع والتقصي الفعالين في عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام              

  .١٩٨٩/٦٥بإجراءات موجزة التي أوصى بها المجلس االقتصادي واالجتماعي في قراره 
  

  معناهما:  الشرعية والتعسفمفهوما  ٢-٤
تنص معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية األربع المشار إليها أعـاله جميعهـا، وإن بعبـارات               

مبـدأ   (وفقـا للقـانون   مختلفة إلى حد ما، إلى أن الحرمان من الحرية يجب أن يتم في جميع األحوال                
                                                           ٩ Eur. Court HR, Bonamor Case, judgment of 29 February 1988, Series A, No. 129, p. 19, para. 43.  
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حصرية المنصوص عليها في هـذه       من االتفاقية األوروبية لألغراض ال     ٥وفيما يخص المادة    ) الشرعية
 وهـو مفهـوم     تنم عن التعسف  عالوة على ذلك ال يجب أن تكون حاالت الحرمان من الحرية            . االتفاقية

أوسع مثلما سيبين أدناه وتتيح إمكانية قيام أجهزة الرصد الدولية بالنظر في العوامل التي تجعل القـوانين                 
  .سائدةالوطنية أو تطبيقها غير معقولة في الظروف ال

*****  
الشرعية تنتهك إذا "أكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على أن     بمبدأ الشرعية أما فيما يتعلق    

؛ وبعبارة أخرى   "ما اعتقل الفرد أو احتجز على ُأسس غير منصوص عليها بوضوح في التشريع المحلي             
لة تم فيها اعتقـال شـخص        وفي حا  ١٠."منصوصا عليها قانونا  "يجب أن تكون ُأسس االعتقال واالحتجاز       

دون أمر بالتوقيف، وهو األمر الذي صدر بعد أكثر من ثالثة أيام الحقة، مما يتعـارض مـع القـانون                    
المحلي الذي ينص على أن األمر بالتوقيف يجب أن يصدر في غضون اثنتين وسبعين ساعة من لحظـة                  

حرم من حريته علـى     "صاحب البالغ   قد انتهكت بسبب كون     ) ١(٩التوقيف، انتهت اللجنة إلى أن المادة       
  ١١."نحو يخل باإلجراء المقرر قانونا

  :بينت اللجنة ما يلي) ١(٩الواردة في المادة  " االعتقال التعسفي"وفيما يتعلق بمعنى عبارة 
بل يجب أن يفسر تفسيراً أوسع على نحو        " ضد القانون "بما هو   " التعسف"ال ينبغي مساواة    "

سالمة والعدالة واالفتقار إلى إمكانية التنبـؤ بالشـيء واتبـاع           انتفاء ال يشمل عناصر   
وهذا يعني أن الحبس التحفظي عمالً بمبدأ االعتقـال المشـروع ال             ... األصول المرعية 

باإلضافة إلى ذلك يجب أن     . يجب أن يكون مشروعا فقط بل معقوال في الظروف السائدة         
 أجل منع هروب الشـخص علـى        يكون الحبس التحفظي ضروريا في جميع األحوال من       

  ١٢."سبيل المثال أو تجنب التالعب باألدلة أو العودة إلى اإلجرام

بعبارة  أخرى، ال ينبغي للحبس التحفظي عمال باعتقال مشروع أن يقتصر على مجرد كونه               
وعلـى الدولـة    . في كافة الظروف لألغراض السابق ذكرها     " ضرورياً"و" معقوالً"ولكن أيضاً   " مشروعاً"
  ١٣.لطرف المعنية أن تبين أن هذه العوامل موجودة في الحالة بعينهاا

 الوثائق  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٧يوليه / تموز١٨اآلراء المعتمدة في  (ماكلورنس ضد جامايكا. ك، ٧٠٢/١٩٩٦ البالغ رقم ١٠                                                           
  .٥- ٥، الفقرة ٢٣١ و٢٣٠الصفحتان ) المجلد الثاني (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (غريدين ضد االتحاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧ البالغ رقم ١١
  .١- ٨، الفقرة ١٧٥الصفحة ) المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق ألمم المتحدة، الوارد في وثيقة ا)١٩٩٤يوليه / تموز٢١اآلراء المعتمدة في  (موكنغ ضد الكاميرون. و. أ، ٤٥٨/١٩٩١ البالغ رقم ١٢
  .والحاشية محذوفة من الجزء المستشهد به: ٨- ٩، الفقرة ١٨١الصفحة ) المجلد الثاني (A/49/40، الرسمية للجمعية العامة

ق الرسمية  الوثائد في وثيقة األمم المتحدة،الوار) ١٩٩٠يوليه / تموز٢٣اآلراء المعتمدة في  (فان ألبن ضد هولندا. هـ، ٣٠٥/١٩٩٨ البالغ رقم ١٣
  .٨- ٥، الفقرة ١١٥الصفحة ) المجلد الثاني (A/45/40، للجمعية العامة
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  موكونغقضية 

، أنه اعتقل تعسفاً واحتجز لعدة أشهر وهو ادعاء رفضته الدولـة            موكونغادعى صاحب البالغ، في قضية      
جنة إلى  وخلصت الل . الطرف على أساس أن االعتقال واالحتجاز تما وفقاً للقانون المحلي لدولة الكاميرون           

لم يكن معقوال أو ضرورياً في الظروف التي        "قد انتهكت نظراً ألن احتجاز صاحب البالغ        ) ١(٩أن المادة   
... ضروريا  " وعلى سبيل المثال لم تظهر الدولة الطرف أن الحجز التحفظي كان             ١٤."تكتنف هذه القضية  

بمجرد االدعاء بأن اعتقـال صـاحب       ولكنها اكتفت   " لمنع الهروب والتدخل في األدلة أو معاودة اإلجرام       
من العهد التـي تخـول إجـراء        ) ٣(١٩المادة  " البالغ واحتجازه كانا مبررين بشكل واضح بالرجوع إلى       

الوحدة الوطنية في ظل الظروف السياسية      " بيد أن اللجنة رأت أن       ١٥"تقييدات على الحق في حرية التعبير     
داة بالديمقراطية المتعددة األطراف والمبـادئ الديمقراطيـة        الصعبة ال يمكن أن تتحقق بمحاولة تكميم المنا       

 وتبعا لذلك فإن اللجنـة انتهـت        ١٦وأنه لذلك انتهك حق صاحب البالغ في حرية التعبير        " وحقوق اإلنسان 
  ١٧.من العهد) ١(٩أيضا إلى أن اعتقال صاحب البالغ واحتجازه كانا يتعارضان مع المادة 

  
رهن االحتجاز لمدة ستة عشر شهراً بغية إجبار الشخص المعني          وفي قضية ُأبقيت فيها الضحية      

مما يتعـارض   " لالعتقال واالحتجاز التعسفيين  "على الكشف عن مكان وجود أخيه، رأت اللجنة أنه تعرض           
 وواضح أنه عندما يعتقل شخص      ١٨.، باعتبار أن ليس هناك أي تهمة جنائية أخرى موجهة إليه          ٩مع المادة   

باالعتقال ثم يتم إبقاؤه رهن االحتجاز دون أمر من محكمة فإن هذا يعتبر انتهاكا للحق               بدون مبرر أو أمر     
وفي بعض الحاالت  ١٩.)١(٩في عدم التعرض لالعتقال واالحتجاز التعسفيين المنصوص عليهما في الفقرة 

ن العهـد   م) ١(٩التي تتناولها اللجنة تم االحتفاظ بأشخاص رهن االحتجاز على نحو يتعارض مع المادة              
  ٢٠.دون أي حكم صادر عن المحكمة وبناء على ُأسس آرائهم السياسية

وواضح باإلضافة إلى ذلك أنه حيثما يتم اإلبقاء على الشخص رهن االحتجاز بـالرغم مـن                
  ٢١.من العهد) ١(٩صدور أمر قضائي باإلفراج عنه فإن هذا يتعارض مع المادة 

*****  
  .مان من الحرية ال يجب أن تكون بدافع التمييـز         وحظر التعسف يعني أيضا أن حاالت الحر      

ومثلما سيرد بيان ذلك بتفصيل في الفصل الثالث عشر تتعهد الدول األطراف في معاهدات حقوق اإلنسان     
التي يتناولها هذا الدليل بكفالة التمتع بالحقوق والحريات األساسية دون تمييز بسبب العرق أو اللـون أو                 

وقد خلصت، تبعا لذلك، اللجنة األفريقية      . ين أو الرأي السياسي أو غيره من اآلراء       الجنس أو اللغة أو الد    
علـى ُأسـس    "لحقوق اإلنسان والشعوب إلى أن حاالت االعتقال والتعسف التي قامت بها حكومة رواندا              

 الوثائق  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٤يوليه / تموز٢١اآلراء المعتمدة في  (موكنغ ضد الكاميرون. و. أ، ٤٥٨/١٩٩١ البالغ رقم ١٤                                                           
  .٨- ٩، الفقرة ١٨١ الصفحة) المجلد الثاني (A/49/40، الرسمية للجمعية العامة

  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها١٥
  .٧-٩، الفقرة ١٨١ المرجع نفسه، الصفحة ١٦
  .٨- ٩ المرجع نفسه، الفقرة ١٧
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في  (ونغويا مبونغ وآخرون ضد زائير، م١٦/١٩٧٧ البالغ رقم ١٨

  .٢١ و٢٠، الفقرتان ١٤٠، الصفحة A/38/40، للجمعية العامةالرسمية 
  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،،)١٩٨٣يوليه / تموز٢١اآلراء المعتمدة في  (مونغايا سابقا فيليبرت ضد زائير. ، ل٩٠/١٩٨١ البالغ رقم ١٩

  .٨ و٢-٧، الفقرات ٢٠٠، الصفحة A/38/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم )١٩٨٥أبريل / نيسان١اآلراء المعتمدة في  (جوانا ضد مدغشقر. ، م١٣٢/١٨٧٢ظر على سبيل المثال البالغ رقم  ان٢٠

  .١٤، الفقرة ١٨٦، الصفحة A/40/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة،
، )١٩٧٧أغسطس / آب١٥اآلراء المعتمدة في (، ي بازانو وآخرون ضد أوروغوايفالينتيني د .  ه. م، R.1/5 انظر على سبيل المثال البالغ رقم ٢١

  .١٢٩، الصفحة ١٠، الفقرة A/34/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالوارد في وثيقة األمم المتحدة، 
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وتصرفات كهذه تعتبر على هذا النحـو       " تشكل حرمانا تعسفيا للفرد من حريته     ... األصل العرقي وحده    
  ٢٢. من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب٦المادة " دليال واضحا على انتهاك"

 يمكن أن يفسر    احتجاز اإلنسان ألجل غير مسمى    "وفي حالة أخرى أكدت اللجنة األفريقية أن        
 من الميثاق   ٦، وتكون المادة    "على أنه تعسف باعتبار أن المحتجز ال يعرف مدى العقوبة التي سيقضيها           

فريقي في هذه الحالة قد انتهكت بحكم أن الضحايا المعنيين احتجزوا إلى أجـل غيـر مسـمى بعـد                    األ
  ٢٣."احتجاجهم على التعذيب

 بمثابة  احتجاز األشخاص دون تهم ودون إمكانية اإلفراج عنهم بكفالة        عالوة على ذلك يعتبر     
األفريقي؛ وفـي هـذه الحالـة        من الميثاق    ٦الحرمان التعسفي من الحرية بالمعنى المقصود في المادة         

المرفوعة ضد نيجيريا تم حبس الضحايا في هذه الظـروف لمـا يزيـد علـى ثـالث سـنوات تاليـة                      
  ٢٤.لالنتخابات

*****  
من االتفاقيـة   ) ٣(و) ٢(٧وأكدت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالمادة          

  :األمريكية لحقوق اإلنسان ما يلي
ألولي من هذه األحكام، ال يجوز حرمان شخص من حريته الشخصـية إال             عمالً بالحكم ا  "

 وعالوة على ذلك رهنـاً      )الجانب المادي  (ألسباب أو في حاالت وظروف يحددها القانون      
) الجانـب الشـكلي   (بالتقيد الصارم باإلجراءات المنصوص عليها موضوعياً في القانون         

نه ال يجوز تعريض شخص لالعتقال أو الحبس        ويتناول الحكم الثاني المسألة التي مفادها أ      
ألسباب وبطرق يمكن وصفها بالقانونية ولكن يمكن اعتبارها ال تتمشـى مـع االحتـرام               

عدم المعقولية وعـدم إمكـان التنبـؤ        الواجب للحقوق األساسية للفرد بسبب أمور منها        
  ٢٥."بالشيء أو االفتقار إلى التناسب

 من االتفاقية األمريكية، بما فـي       ٧و مختلف أحكام المادة      انتهكت بير  كاستيو باييز وفي حالة   
 حيث إن الضحية قد احتجز من قبل أفراد الشرطة الوطنية دون أمر مكتوب صـادر                ٣ و ٢ذلك الفقرتان   

  ٢٦.عن السلطة القضائية األمر الذي يتعارض في آن واحد مع االتفاقية األمريكية ومع الدستور في بيرو
 ألن  سيستي هورتـادو  من االتفاقية األمريكية في قضية      ) ٣(و) ٢(و) ١(٧كما انتهكت المواد    

األفراد العسكريين في بيرو قاموا باحتجاز ومالحقة السيد هورتادو في تحد ألمر صـادر عـن غرفـة                  
  ٢٧.القانون العام التابعة لمحكمة العدل العليا

                                                           ٢٢ ACHPR, Organization Contre la Torture and Other v. Rwanda, Communications Nos. 27/89, 46/91, 49/91, and 99/93,  قرار ،
؛ لالطالع على نص القرار انظر ٢٨، الفقرة ١٩٩٦أكتوبر /اعتمد في الدورة العادية العشرين، تشرين األول

html.93-99_91-49_91-46_89-27/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
٢٣ ACHPR, World Organization against Torture and Others v. Zaire, Communication Nos. 25/89, 47/90, 56/91 and 100/93. قرار ،

  .chr/za.ac.up.www://http/لالطالع على النص انظر : ٦٧، الفقرة ١٩٩٦مارس /اتخذ في الدورة التاسعة عشرة، آذار
٢٤ ACHPR, Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organisation v. Nigeria, Communication No. 102/93,  قرار اتخذ في ،
:  من النص المنشور على موقع الويب٥٥، الفقرة ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٣١
tmlh.93_102/comcases/Africa/hunabrts/edu.imn.1www"//http.  
٢٥ I-A Court HR, Gangaram Panday Case v. Suriname, judgment of January 21, 1994, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.31., doc.9 ،

  .؛ والخط الغليظ مضاف٤٧، الفقرة ٣٢، الصفحة ١٩٩٤التقرير السنوي لمحكمة البلدان األمريكية 
٢٦ I-A Court HR, Castillo Paéz Case v. Peru, judgment of November 3, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.391., doc.59 التقرير ،

  .٥٦، الفقرة ٢٦٣، الصفحة ١٩٩٧حكمة البلدان األمريكية السنوي لم
٢٧ I-A Court HR, Cesti Hartado Case v. Peru, judgment of September 29, 1999, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.47., doc.6,  التقرير ،

  .١٤٣- ١٤١، الفقرات ٤٤٥، الصفحة ١٩٩٩السنوي لمحكمة البلدان األمريكية 
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علق باختطاف واغتيـال     التي تت  "أطفال الشوارع "  فيما يسمى بقضية     ٧وأخيرا، انتهكت المادة    
وأكـدت  . شبان عديدين على أيدي وكالء حكوميين مما يتعارض مع الشروط المقررة في القانون المحلي         

محكمة البلدان األمريكية على األحكام القضائية الصادرة عنها سابقا فيمـا يخـص حـاالت االعتقـال                 
إلى أن الجانبين المادي والشـكلي لـم        والجوانب المادية والشكلية للضمانات الواجب الوفاء بها وخلصت         

وأشارت كذلك إلى السوابق القضائية الصادرة عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسـان والتـي              . يحترما
المسارعة بالمراقبة القضائية لحاالت االعتقال أمر يتسم بأهمية خاصة بالنسبة للوقايـة مـن              "مفادها أن   

  ٢٨."حاالت االعتقال التعسفي
*****  

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، أكدت المحكمة األوروبيـة         ) ١(٥ يتعلق بالمادة    وفيما
 ٢٩."بالذات تأمين عدم حرمان أي فرد من حريته على نحو تعسفي          "هو  " هدفها ومقصدها "على الدوام بأن    
  :وبعبارة أخرى

 ينصـان   ١  فقرة ٥في المادة   " وفقا لإلجراء المنصوص عليه قانونا    "و" مشروع"إن عبارة   "
 بل علـى    للقواعد اإلجرائية والموضوعية للقانون الوطني     فقط على االمتثال الكامل      ليس

  وال يتسم بالتعسف   ٥متماشياً مع غرض المادة     أن أي حرمان من الحرية يجب أن يكون         
باإلضافة إلى ذلك واعتبارا ألهمية الحرية الشخصية من األساسي أن يفي القـانون   (...). 

المنصوص عليها في االتفاقية والتي تشترط أن تكـون         " الشرعية"ري بمعيار   الوطني السا 
دقيقة على النحو الكافي الذي يسمح      جميع القوانين، سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة،         

 أن يتنبأ إلى حد يكون معقوال فـي         - عند الحاجة وبفضل المشورة المالئمة       -للمواطن  
  ٣٠".تنجر عن عمل بعينهجميع الظروف، بالتبعات الممكن أن 

اإلخـالل   نُظر فيها في جملة أمور فيما يتصل بمفهوم          التنبؤوالمسألة المهمة المتعلقة بإمكانية     
القواعد ذات الصلة توفر اإلرشاد     " في إطار قانون المملكة المتحدة مع تأكيد المحكمة األوروبية أن            بالسلم

اإلثبات بدرجة  " واألمر كذلك ألنه تم      ٣١."طها االتفاقية الكافي وصياغتها تتسم بالدرجة من الدقة التي تشتر       
كافية أن اإلخالل بالسلم يرتكب فقط عندما يتسبب الفرد في الضرر أو يبدو من المحتمل أنه سيسبب فيه                  

؛ "ألشخاص أو لممتلكات أو يتصرف على نحو عواقبه الطبيعية من شأنها أن تتسبب في العنف لآلخرين               
جائز اعتقال شخص لتسببه في اإلخالل بالسلم أو حيث يرى من وجهـة النظـر               وواضح أيضاً أن من ال    "

 إال أنه تبين أنه حيثما يكون أصحاب الدعاوى قـد           ٣٢."المعقولة أن من المحتمل تسببه في اإلخالل بالسلم       
اعتقلوا لمدة سبع سنوات قبل أن يتم اإلفراج عنهم بكفالة وفي الحاالت التي لم يكن فيها نصوص بأحكام                  

  صادرة عن المحاكم الوطنية بشأن
من ) ١(٥مسألة ما إذا كانت حاالت االعتقال والتعسف تتفق مع القانون اإلنكليزي فإن المادة              

  ٣٣.االتفاقية تكون قد انتهكت

                                                           ٢٨ I-A Court HR, Villagran Morales et al., Case (The "Street Children" Case), judgment of November 19, 1999, in OAS doc. 
OEA/Ser.L/V/III.47.,  doc69 ١٣٦-١٢٦، الفقرات ٧٠٦-٧٠٤، الصفحات ١٩٩٩، التقرير السنوي لمحكمة البلدان األمريكية.  

٢٩ Eur. Court HR, Case of X v. the United Kingdom, judgment of 5 November 1981, Series A, No. 46, p. 19, para. 43.  
٣٠ Eur. Court HT, Case of Steel and Others v. the United Kingdom, judgment of 25 September 1998, Reports 1998-VII, p. 2735, 

para. 54.  
  .٢٧٣٦ في الصفحة ٥٥ المرجع نفسه، الفقرة ٣١
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٣٢
  .٦٥-٦٢، الفقرات ٢٧٣٧ المرجع نفسه، الصفحة ٣٣
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لكي تكون حاالت االعتقال واالحتجاز شرعية تتفق مع قانون حقوق اإلنسان الدولي 
  :ال بد لها

 قواعد القانون المحلي والدولي بما في ذلك مبدأ من أن تتم وفقاً لشكل وموضوع •
  عدم التمييز؛

أن تكون مجردة من التعسف، حيث يجب أن تكون القوانين وطريقة تطبيقها  •
 .مالئمة وعادلة ويمكن التنبؤ بنتائجها وتتقيد بالعملية القانونية

  

  احاالت االعتقال واالختطاف واالختفاء غير الطوعي التي ال يسلم به ١-٢-٤
في الحاالت التي يتم فيها اختطاف األشخاص أو احتجازهم بشكل غير قانوني بموجب القانون              
المحلي ثم اغتيالهم في وقت الحق أو التسبب في اختفائهم خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلـى أن     

ي يقوم بها عمـالء    وعمليات االختطاف واالعتقال الت    ٣٤. من العهد  ٩هذا النوع من االعتقال ينتهك المادة       
  ٣٥."االعتقال واالحتجاز التعسفيين"دولة طرف ألشخاص في دولة أخرى يوفر مثاال آخر على 

  :، باإلضافة إلى ذلك أن٧ على المادة ٢٠وبينت اللجنة، في تعليقها العام رقم 
لضمان الحماية الفعالة للمحتجزين، ينبغي أن يتوفر ما يلزم لكي يحبس المحتجزون فـي              "

 معترف بها رسمياً  بوصفها أماكن احتجاز ولكي تسجل أماكن االحتجاز وأسـماء              أماكن
المحتجزين وأماكن احتجازهم وتكون السجالت متاحة ويمكن االطالع عليها للمعنيين بمن           

وتحقيقا لهذه الغاية نفسها، يجب أن يسجل مكان وزمان كافـة           . فيهم األقارب واألصدقاء  
 فضال عن أسماء جميع الحاضرين ويجب أن تتوافر هذه          عمليات االستجواب التي تجري   

  ٣٦."المعلومات أيضاً ألغراض اإلجراءات القضائية أو اإلدارية

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل            ١٢والمبدأ  
ألشخاص من االختفـاء     من اإلعالن المتعلق بحماية جميع ا      ١٠من أشكال االحتجاز أو السجن، والمادة       

 من مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطـاق القـانون واإلعـدام               ٦القسري والمبدأ   
التعسفي واإلعدام بإجراءات موجزة جميعها تنطوي على متطلبات مماثلة فيما يتعلق بأمور منها حـبس               

ل كافـة المعلومـات ذات العالقـة      األشخاص المحتجزين في أماكن احتجاز معترف بها رسميا وتسـجي         
  .المتعلقة باألشخاص المحرومين من حريتهم

*****  
للدولة حق وعليها واجـب ضـمان       "وعلى حين تقبل المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان بأن         

عـدم احتـرام الكرامـة      "وأن  " تخضع للقانون وللمبادئ األخالقية   "إال أنها شددت على أن الدولة       " أمنها
  :وبالتالي يترتب على ذلك أن". يمكن أن يستخدم كأساس ألي إجراء تتخذه الدولةالبشرية ال 
االختفاء القسري الذي يتعرض له األشخاص هو انتهاك متعدد األوجه ومتواصل للكثيـر             "

. من الحقوق المنصوص عليها في االتفاقية التي تلتزم الدول األطراف باحترامها وضمانها           
 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٧يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في  (أربوياكوس ضد كولومبيا، ٦١٢/١٩٩٥ البالغ رقم ٣٤                                                           

 انس ضد بيرولور. ، ك٥٤٠/١٩٩٣؛ والبالغ رقم )القتل (٦-٨، الفقرة ١٨٢-١٨١لصفحات ، ا)المجلد الثاني (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة
، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٦مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في (

  ).االختفاء (٦-٨، الفقرة ١١٤
، الوارد في وثيقة ١٩٨١يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في  (لوبيز بارغاس. ر. سالدياث دي لوبيز بالنيابة عن س. د، R.12/52 البالغ رقم ٣٥

  .١٣، الفقرة ١٨٣، الصفحة A/36/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةاألمم المتحدة، 
  .١١، الفقرة ١٤٠ مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، الصفحة ٣٦
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عسفيا من الحرية وتعديا على حق المحتجز في أن يمثل          واختطاف شخص يشكل حرمانا ت    
دون تأخر أمام قاض وفي أن يلجأ لإلجراءات المناسبة لمراجعة شرعية اعتقاله وذلك في              

  ٣٧." من االتفاقية٧انتهاك للمادة 

*****  
وشددت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في كثير من الحاالت على األهمية األساسية التي             

لتأمين حقوق األفراد في ظل الديمقراطية      " من االتفاقية األوروبية     ٥ الضمانات الواردة في المادة      تكتسيها
  :مشددة باإلضافة إلى ذلك على ما يلي" في عدم التعرض لالحتجاز التعسفي على أيدي السلطات

إن اعتقال فرد من األفراد مع عدم التسليم بذلك االعتقـال يشـكل انهـاء كليـاً لهـذه         "
 واعتبـارا   .٥مانات ويفتح الباب أمام انتهاك هو من أخطـر االنتهاكـات للمـادة              الض

للمسؤوليات التي تتحملها السلطات في معرفة ما يحدث لألفراد الذين يخضعون لسيطرتها            
 اتخاذ اإلجراءات الفعالة للوقاية من خطر االختفاء وإلجراء تحقيـق           ٥تقتضي منها المادة    

ذي يصدر والقائل بأن شخصاً من األشـخاص قـد تعـرض            سريع وفعال في االدعاء ال    
  ٣٨."للتوقيف ولم ير لـه أثر بعد ذلك

  :وبينت المحكمة، باإلضافة إلى ذلك، بالتحديد ما يلي
إن تسجيل البيانات الدقيقة المتعلقة بالحبس والمتصلة بتاريخ وزمان ومكان المحتجـزين            "

اء األشخاص الذين ينفذونه أمر الزم      فضالً عن اُألسس التي استوجبت هذا االحتجاز وأسم       
، ٥لكي يكون احتجاز فرد من األفراد متمشيا مع متطلبات الشـرعية ألغـراض المـادة                

  ٣٩."١الفقرة 

  شاكيسيقضية 
 - الذي احتُبس ولم يسلم باحتجـازه          - يكشف االفتقار إلى السجالت بشأن صاحبها        شاكيسيفي قضية   

. فادها عدم موثوقية وعدم دقة سجالت اإليقاف في هذه الحالـة          استنتاجات م "فاقمته  " تقصير خطير "عن  
حدوث تقصير ال يمكن قبوله في مسك السجالت التي تسمح بالتعرف على مكان وجود              "وتبينت المحكمة   

 وبالنظر إلى أنه، رغم وجود ثالثة شهود عيان علـى احتجـاز صـاحب               ٤٠."المحتجز في وقت بعينه   
عدا تقصي القائمة التي أدخلت في سجالت الحبس، إلى أنه تم تبليـغ             لم تتخذ أية خطوات ما      "الدعوى،  

، خلصت المحكمة إلى أن     ]"األوروبية لحقوق اإلنسان  [طلب صاحب الدعوى إلى الحكومة من قبل اللجنة         
انتهاك خطيـر   " وبناء على ذلك حدث      ٤١"تحقيقا سريعا وهادفا لم يجر في ظروف اختفاء أحمد شاكيسي         "

  ٤٢. من االتفاقية٥الذي تضمنه المادة " الحرية واألمان على الشخصبوجه خاص للحق في 

  

                                                           ٣٧ I-A Court HR, Godinez Cruz Case, judgment of January 20, 1989, Series C, No. 5, pp. 144-145, paras,. 162-163; and also the 
Velasquez Rodriguez Case, Judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, pp. 146-147, paras. 154-155 .  

٣٨ Eur. Court HR, Case of Cakici v. Turkey, judgment of 8 July 1999, Reports-IV, p. 615, para. 104; emphasis added.  
  .٦١٦، في الصفحة ١٠٥ المرجع نفسه، الفقرة ٣٩
  . المرجع نفسه، ونفس الفقرة والصفحة٤٠
  .١٠٦، الفقرة ٦١٦ المرجع نفسه، الصفحة، ٤١
  .١٠٧ المرجع نفسه، الفقرة ٤٢
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والدول . يحظر القانون الدولي حاالت االعتقال واالحتجاز التي ال يعترف بها
ويجب، بوجه خاص، أن تكون . مسؤولة عن كافة األشخاص الذين تحتجزهم

 لألسر وللمحامين المعلومات المتعلقة بتاريخ وزمان ومكان االحتجاز جميعها متاحة
وللسلطات القضائية المختصة وغيرها من السلطات في جميع األوقات ضمن سجالت 

  .رسمية ال ينبغي أن يتطرق الشك لدقتها

وحاالت االختفاء غير الطوعي أو القسري وحاالت االحتجاز غير المعترف بها 
 الحق في تشكل انتهاكات خطيرة بوجه خاص لحقوق اإلنسان األساسية، بما في ذلك

 .الحرية واألمان على الشخص

  

   االحتجاز بعد اإلدانة  ٣-٤
) أ)(١(٥على الرغم من أن االتفاقية األوروبية، هي المعاهدة الوحيدة التي تعمد فـي المـادة                

فإن هـذا   " االحتجاز الشرعي لشخص بعد إدانته من قبل محكمة مختصة        "منها، إلى النص صراحة على      
من الحرية وارد صراحة، بطبيعة الحال، في األحكام التـي تتضـمنها بقيـة              األساس الشرعي للحرمان    

من ناحية أخرى، مما ال جدال فيه أنه حالما تتم تمضية العقوبة بالسجن المحددة بشكل رسمي              . المعاهدات
وفي الحاالت التي ال يفرج فيها عن األشخاص المدانين برغم أنهـم            . يجب أن يفرج عن الشخص المدان     

امل عقوبة السجن المحكوم بها عليهم، رأت المحكمة المعنية بحقوق اإلنسان بطبيعة األمـر أن               أمضوا ك 
  ٤٣.من العهد الدولي) ١(٩احتجازهم يشكل انتهاكاً للمادة 

على أنها تعني في    " ... إدانة"كلمة  "من االتفاقية األوروبية، يجب أن تفهم       ) أ)(١(٥وفي المادة   
وفرض عقوبة أو إجراء آخر     " (...)  ثبت وفقا للقانون أن جريمة قد حدثت       بعد أن " تبين الذنب " آن واحد   

أن االحتجاز يجب   "ال تعني ببساطة    " بعد"كلمة  "باإلضافة إلى ذلك فإن     ". ينطوي على الحرمان من الحرية    
 أو يتلوهـا  " إدانـة "ناتجا عن   " االحتجاز"باإلضافة إلى ذلك يجب أن يكون       : في الزمان " اإلدانة"أن يتبع   

  ٤٤."ويتوقف عليها أو يتم بموجبها
وكيف يكون الوضع حين يتعلق األمر بحكم من شقين يقضي، باإلضافة إلى اشتماله على عقوبة               
تنطوي على الحرمان من الحرية، بوضع المجرم أيضا تحت تصرف الحكومة، وهو الشق الذي يمكـن أن                 

  ا مع خضوعه للرقابة وبين االحتجاز؟يتخذ تنفيذه أشكاالً مختلفة تتراوح ما بين بقاء الشخص طليق
) ١(٥، بأنه لم يحدث أي انتهاك للمادة        فان دروغنبروك سلمت المحكمة األوروبية، في قضية      

من االتفاقية األوروبية بحكم القرارات التي اتخذها وزير العدل بالتراجع عن اإلفـراج الشـرطي عـن                 
تقـديرها تحتـرم    "ا السـلطات البلجيكيـة      صاحب الدعوى؛ ورأت المحكمة أن الطريقة التي مارست به        

اشتراطات االتفاقية التي تسمح بقدر من عدم التحديد الدقيق في الحكم وال تجبر الدول المتعاقدة علـى أن                  
احتجـاز يكـون    " غير أن من الجائز أن يتحول        ٤٥."تعهد إلى المحاكم باإلشراف العام على تنفيذ األحكام       

قائمة على ُأسس ال    "إذا كانت القرارات المعنية     ". لحرية يكون تعسفيا  مشروعا في البداية إلى حرمان من ا      
  ٤٦."صلة لها بأهداف التشريعات والمحكمة أو تستند إلى تقييم يكون غير معقول بالنظر إلى تلك األهداف

  
، )١٩٨٠أبريل / نيسان٣اآلراء المعتمدة في (النزا بيردومو . ويزمان النزا وأ. غارسيا النزا دي نيتو بالنيابة عن ب. م. أ، R.2/8غ رقم  البال٤٣                                                           

  .١٦، الفقرة ١١٨، الصفحة A/35/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالوارد في وثيقة األمم المتحدة، 
٤٤ Eur. Court HR, Van Droogenbroeck Case, judgment of 24 June 1982, Series A, No. 50, p. 19, para. 35.  
  .٤٠، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٤٥
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٤٦
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االعتقال واالحتجاز بسبب عدم االمتثال ألمر شـرعي صـادر عـن              ٤-٤
    ينص عليه القانونمحكمة أو بغية تأمين الوفاء بأي التزام

هناك ُأسس مشروعة صراحة لحرمان شخص من األشخاص من حريتـه بموجـب المـادة               
أكدت " لتأمين الوفاء بأي التزام ينص عليه القانون      "وفيما يتعلق بعبارة    . من االتفاقية األوروبية  ) ب)(١(٥

واقع بالفعل على عـاتق     . ..تنم عن التزام ذي طابع محدد وملموس        "المحكمة األوروبية أن هذه العبارة      
 قبلولذلك هذه العبارة ال تغطي، على سبيل المثال، االعتقال واالحتجاز اللذين يجريان             ". الشخص المعني 

  ٤٧.إصدار المحكمة ألمر باإلقامة الجبرية في مكان محدد
  

   االعتقال بناء على شبهة معقولة باقتراف جريمة  ٥-٤
ه لحرمان شخص من حريته هو بال شك االشـتباه          إن األساس الشرعي المعتاد أكثر من غير      

مـن  ) ج)(١(٥ في المـادة     العبارات الصريحة الواردة  انظر  (المعقول في قيام الشخص بارتكاب جريمة       
إال أن مثل هذه الشبهة، كما سيرى أدناه، ال تبرر في حد ذاتها االحتجاز إلى أجـل                 ). االتفاقية األوروبية 

بوال يختلف من حالة ألخرى ولكن مثلما هو منصوص عليه في المادة            وما يمكن أن يكون مق    . غير مسمى 
من االتفاقيتين األمريكية واألوروبية على التوالي للمشـتبه فيـه          ) ٣(٥و) ٥(٧من العهد والمادتين    ) ٣(٩

  ".لحين المحاكمة"في غضون فترة معقولة أو يفرج عنه "الحق في أن يحاكم 
 مثلما هو مذكور فـي القاعـدة        .ن يكون هو االستثناء   الحرية هي القاعدة، واالحتجاز يجب أ     

ال " "بقواعد طوكيـو  " من قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية أو ما يسمى              ١-٦
يستخدم االحتجاز السابق للمحاكمة في اإلجراءات الجنائية إال كمالذ أخير، ومع إيالء االهتمام الواجـب               

  ". م المدعى ولحماية المجتمع والمجني عليهللتحقيق في الجر
*****  
ال تسـمح   "مـن االتفاقيـة األوروبيـة       ) ج)(١(٥وبينت المحكمة األوروبية تحديدا أن المادة       

تتضح من صياغتها الواجب    "وهي وجهة نظر    " بالحرمان من الحرية إال فيما يتصل باإلجراءات الجنائية       
ويترتب على ذلك   ٤٨.(...)" اللتين تشكالن كالً متكامالً      ٣والفقرة  ) أ(أن تقرأ باالقتران مع الفقرة الفرعية       

أن األوامر المتعلقة باإلقامة الجبرية والتي يمكن أن تستند، خالفا لإلدانة والحكم بالسجن، إلى شبهة بدال                
  ٤٩.)ج)(١(٥المادة " ال يمكن أن تساوى باالحتجاز السابق للمحاكمة كما تحكمه"من استنادها إلى دليل 

  
  "المعقولية"معنى  ١-٥-٤

الشبهة الواجب أن يتركز عليها االعتقال تشكل جزءاً        ‘ معقولية‘"أكدت المحكمة األوروبية أن     
) ج)(١(٥في المادة   " أساسياً من الضمانة التي تقي من االعتقال واالحتجاز التعسفيين، المنصوص عليهما          

يفترض وجود وقائع أو معلومات من شأنها أن        ‘ ولةشبهة معق ‘وجود  "من االتفاقية األوروبية، وأن حقيقة      
بيد أن مـا    "  القناعة بأن الشخص المعني يمكن أن يكون قد اقترف الجرم          المراقب الموضوعي تكون لدى   

  ٥٠."سيتوقف على الظروف السائدة جميعها‘ معقوال‘يمكن اعتباره "

                                                           ٤٧ Eur. Court HR, Cinlla Case v. Italy, judgment of 22 February 1989, Series A, No. 148, p. 16, para. 36.  
  .٣٨، الفقرة ١٦لمرجع نفسه، الصفحة  ا٤٨
  .١٧، في الصفحة ٣٩ المرجع نفسه، الفقرة ٤٩
٥٠ Eur. Court HR, Case of Fox, Campell and Hrtly v. the United Kingdom, 30 August 1990, Series A, No. 182, p. 16, para.32; 

emphasis added.  
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ألعمـال  غرض التصدي   وفيما يتصل بحالة االحتجاز واالعتقال بموجب تشريع جنائي استُن ل         
  : المتصل بشؤون آيرلندا الشمالية أوضحت المحكمة األوروبية ما يلياإلرهاب

... بالنظر إلى المصاعب المتأصلة في تقصي ومالحقة جرائم من نوع الجرائم اإلرهابية             "
الشبهة التي تبرر االعتقال ال يمكن أن يحكم عليها في جميع األحوال وفقـا              " معقولية"فإن  
ومع ذلك، ال يمكـن أن تبـرر        . ايير نفسها التي تطبق أثناء التصدي لجريمة تقليدية       للمع

إلى حـد يخـل     " المعقولية"مقتضيات التصدي للجرائم العنصرية التوسع في نطاق مفهوم         
  ٥١.)ج(١، الفقرة ٥ الضمانة التي تكفلها المادة بجوهر

بات معقولية الشبهة التي يقوم علـى       ال يمكن مطالبة الدولة المتعاقدة بإث     "وعلى الرغم من أنه     
أساسها احتجاز إرهابي مشتبه به عن طريق الكشف عن المصادر السرية الداعمة للمعلومـات أو حتـى                

أن تمكّن المحكمة من التأكد ممـا       "، يجب مع ذلك     "الوقائع التي من شأنها بيان مثل تلك المصادر لهويتها        
أن الحكومة التي تتولى    "؛ وهذا يعني    "قد ُأمن ) ج(١، الفقرة   ٥إذا كان جوهر الضمانة التي تتيحها المادة        

اإلجابة مطالبة بأن تقدم على األقل بعض الحقائق أو المعلومات الكفيلة بإقناع المحكمة بـأن الشـخص                 
  ٥٢."الموقوف قد كان محل شك معقول بأنه ارتكب الجريمة المزعومة

  فوكس وكامبل وهارتليقضية 
 بأن أصحاب الـدعوى الثالثـة اعتقلـوا         فوكس وكامبل وهارتلي  بية، في قضية    سلمت المحكمة األورو  
حوكما فـي   "غير أن حقيقة كون اثنين منهم       . بأنهم إرهابيون " حسن نية شبهة عن   "واحتجزوا، بناء على    

وحقيقـة كـون ثالثـتهم      " السابق وأدينا بسبب أعمال إرهابية لها صلة بالجيش الجمهوري اآليرلنـدي          
الموظفين الذين قاموا بعملية االعتقـال      "أكدتا أن   " حول أعمال إرهابية محددة   "اء احتجازهم   استجوبوا أثن 

المراقـب  ال يقنع   "بيد أن ذلك    ".  مورطين في تلك األعمال     كانوا كانت لديهم شبهة حقيقية في أن ثالثتهم      
غير كافية  "دها  فهذه العناصر وح  "  بأن أصحاب الدعوى ربما كانوا قد ارتكبوا هذه األعمال         الموضوعي

  ٥٤.)١(٥ ومن ثم حدث خرق للمادة ٥٣."شبهة معقولة"لدعم االستنتاج القائل بوجود 

  

   االحتجاز قصد منع الهروب  ٦-٤
، أن االحتجـاز االحتيـاطي      موكنغأوضحت اللجنة المعنية بحقوق اًإلنسان بجالء، في قضية         

بعينها بغية منع الهروب علـى سـبيل        إذا كان قانونيا وضروريا في حالة       ) ١(٩مشروع بمقتضى المادة    
من االتفاقية األوروبية ترتئي هي األخرى إمكانية االحتجاز القـانوني          ) ج)(١(٥ كما أن المادة     ٥٥.المثال

وسيتم التصدي بـأكثر تفصـيل أدنـاه        . بعد ارتكابه لجريمة  " لمنعه من الهروب  "لشخص من األشخاص    
  . احتجازهلخطر تواري الشخص بوصف تواريه مبررا الستمرار

  .٣٢، الفقرة ١٧ و١٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٥١                                                           
  .٣٤، الفقرة ١٨ و١٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٥٢
  .٣٥، الفقرة ١٨ و١٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٥٣
  .٣٦ المرجع نفسه، الفقرة ٥٤
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤يوليه / تموز٢١اآلراء المعتمدة في  (موكنغ ضد الكاميرون. و. أ، ٤٥٨/١٩٩١ انظر البالغ رقم ٥٥

  .٨- ٩، الفقرة ١٨١، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، ية للجمعية العامةالوثائق الرسم
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  . كقاعدة عامة تُعتبر الحرية هي القاعدة واالعتقال هو االستثناء
 من موضوعيوحرمان الشخص من حريته يجب في جميع األوقات تبريره بشكل 

حيث إن معقولية اُألسس التي قام عليها االعتقال يجب أن تقيم من وجهة نظر 
  .ى مجرد الشبهة الذاتيةالمراقب الموضوعي ويجب أن تستند إلى وقائع وليس إل

  :واُألسس المعهودة أكثر من غيرها للحرمان الشرعي من الحرية هي اآلتية
  على إثر اإلدانة من قبل محكمة قانونية مختصة ومستقلة ونزيهة؛ •
على أساس االشتباه المعقول بأن الشخص ارتكب جريمة أو بغية منع ذلك  •

 الشخص من ارتكاب تلك الجريمة؛

 .ن الهروب بعد ارتكابه لجريمة مابغية منع شخص م •

  

  االحتجاز اإلداري  ٧-٤
ألغراض هذا الدليل، االحتجاز الذي تأمر به السلطة التنفيذيـة ولـو       ،االحتجاز اإلداري يعني  

توفرت الحقا، كما هو الحال بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي، سبل للطعن في قانونية الحرمان مـن                 
نفوذ الذي تتمتع به السلطات اًإلدارية والوزارية والذي يمكنها من األمر بإجراء            وال. الحرية أمام المحاكم  

 بيد أن من األهمية بمكـان       ٥٦.احتجاز مثار جدل كبير يحدو ببعض الخبراء على القول بضرورة إلغائه          
  .الوعي بأن هذا الشكل من االحتجاز ال يحظره القانون الدولي ولو أنه محاط ببعض الضمانات المهمة

على ) "١(٩ الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان تنطبق المادة     ٨ووفقا للتعليق العام رقم     
جميع حاالت الحرمان من الحرية سواء كان ذلك في القضايا الجنائية أو في غيرها من القضـايا مثـل                   

 ٥٧."ذلـك المرض العقلي والتشرد وتعاطي المخدرات ولألغراض التربوية ولمكافحة الهجرة وما إلـى             
 من ناحية أخرى وعلى حين أن       .تغطي كافة حاالت االحتجاز اإلداري    ) ١(٩ويترتب على ذلك أن المادة      

هناك أحكام أخرى وبوجه    " ال تنطبق إال على األشخاص الذين هم محل تُهم جنائية          "٩بعض أحكام المادة    
حاالت الحرمان اإلداري   الذي يوفر ضمانات قانونية مهمة، تنطبق هي األخرى على          ) ٤(٩خاص الحكم   
  ٥٨.من الحرية

*****  
من االتفاقية األوروبية فئات من االحتجاز مماثلة إلى حد كبيـر           ) و (-) د)(١(٥وتجيز المادة   

بيد أنه ينبغي التشديد على أنه لـيس مـن          . للفئات التي أتت على ذكرها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان        
ية بل يجوز بدل ذلك أن تنـدرج فـي إطـار اختصـاص              الضروري أن تفرض من قبل السلطات اإلدار      

 كافةمن االتفاقية األوروبية على ضمانات قضائية مهمة فيما يخص          ) ٤(٥ وتنص المادة    .المحاكم العادية 
من االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق       ) ٦(٧ويصدق الشيء نفسه على المادة      . حاالت الحرمان من الحرية   

  .انات بمزيد من التعمق فيما يليوسوف يتم تناول هذه الضم. اإلنسان
  

وثيقة األمم  (تقرير عن ممارسة االحتجاز اإلداري الذي أعده من ١٨ انظر على سبيل المثال الرأي الذي أبداه السيد لويس جوانييه في الفقرة ٥٦                                                           
  ).E/CN.4/Sub.2/1990/29المتحدة 

  .١، الفقرة ١١٧، الصفحة ة الصادرة عن األمم المتحدةمجموعة التعليقات العام ٥٧
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٥٨
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  الحرمان من الحرية لغرض اإلشراف التربوي ١-٧-٤
 المعروضة في إطار االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان اشـتكى صـاحب            بوعمارفي قضية   

الدعوى من أنه تعرض لالحتجاز لفترات تسع وصلت إلى حد خمسة عشر يوما فـي حـبس احتيـاطي                   
 المتعلق برفـاه    ١٩٦٥وكانت األوامر قيد النظر تستند إلى قانون عام         .  عليه "اإلشراف التربوي "لغرض  

  .األطفال والشبان البلجيكيين
وضع حدث من األحداث رهـن الحـبس االحتيـاطي ال يتعـارض             "والحظت المحكمة أن    

" لإلشـراف التربـوي   "ولو لم يكن في حد ذاته إجراء يوفر ما يلـزم            ) د(بالضرورة مع الفقرة الفرعية     
لنظام التربية  " يجب أن يشرع السجن بسرعة بالتطبيق الفعلي      "بيد أنه في ظروف كهذه      ". للشخص المعني 

 ولم تشارك المحكمة    ٥٩."تتوفر له الموارد الكافية للغرض المتوخى     ) مفتوح أو مغلق  (في إطار   "المراقبة  
تربوي مشـددة علـى أن      الحكومة رأيها القائل بأن عمليات اإليداع المشتكى منها هي جزء من برنامج             

عليها التزام إنشاء مرافق مؤسسية مالئمة تتوفر فيها متطلبات األمن واألهداف التربوية لقـانون              "بلجيكا  
وإن اعتقال شـاب رهـن       "٦٠.)"د)(١(٥ لتتمكن على هذا النحو من الوفاء باشتراطات المادة          ١٩٦٥عام  

عدة من موظفين ذوي خلفية تـدريب       الحبس االحتياطي في ظروف هي أشبه بظروف العزل ودون مسا         
 التـي   -؛ وتبعا لذلك فإن أوامـر إيـداع الشـبان           "اعتباره نهوضا بأي غرض تربوي    "ال يمكن   " تربوي

 هي أوامـر ال     - يوما   ٢٩١ يوما أثناء فترة قوامها      ١١٩بموجبها حرم صاحب الدعوى من حريته لمدة        
  ٦١.من االتفاقية األوروبية) د)(١(٥تتمشى مع المادة 

  
  الحرمان من الحرية ألسباب الصحة العقلية ٢-٧-٤

خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى أن احتجاز شخص لمدة تسع سنوات بموجب قانون              
مـن  ) ١(٩ومن ثم فهو ال ينتهك المـادة        " ليس غير قانوني أو تعسفيا    "عمل  " الصحة العقلية النيوزيلندي  

بالغ الذي أجراه استنادا إلى قانون الصحة العقلية كان تاليا          تقييم صاحب ال  " والحظت اللجنة أن     ٦٢.العهد
صدر أمر اإلحالة وفقا للقانون واستنادا إلـى رأي         ... لسلوك تهديدي وعدائي من جانب صاحب البالغ و       

واصل فريق من أطباء التحليل النفسي مراجعة حالة        "؛ عالوة على ذلك     "أبداه ثالثة من األطباء النفسانيين    
خضع لمراجعـة منتظمـة     " وبما أن استمرار احتجاز صاحب البالغ        ٦٣."غ بصورة دورية  صاحب البال 

  ٦٤.)٤(٩لم يحدث أي انتهاك للمادة " أجرتها المحاكم
*****  

(   ه)(١(٥الواردة في المادة    " األشخاص مختلو المدارك العقلية   "أما فيما يخص معنى العبارات      
هذا المصطلح ليس من المصطلحات التـي ال        "روبية بأن   من االتفاقية األوروبية، فقد قضت المحكمة األو      

معناه متطور باستمرار بتطور البحوث الجارية في مجـال التحليـل       "بل إن   " يمكن تفسيرها تفسيراً نهائيا   
النفسي، وهناك مرونة متزايدة في العالج آخذة في التطور فضال عن التغيير في موقف المجتمـع مـن                  

 ٦٥."حقيق فهم أكبر لمشاكل المرضى العقليين وهو اتجاه آخذ في االنتشار          المرض النفسي خاصة باتجاه ت    
ال يمكن بطبيعة األمر أن تفسر على أنها تسـمح            ")  ه)(١(٥وأردفت المحكمة األوروبية قولها إن المادة       

                                                           ٥٩ Eur. Court HR, Bouamar Case, judgment of 29 February 1988, Series A, No. 129, p. 21, para. 50.  
  .٥٢، الفقرة ٢٢ و٢١ المرجع نفسه، الصفحتان ٦٠
  .٥٣- ٥١ المرجع نفسه، الفقرات ٦١
 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٩يوليه / تموز١٥اآلراء المعتمدة في  (ضد نيوزيلندا. أ، ٧٥٤/١٩٩٧ البالغ رقم ٦٢

  .٢- ٧، الفقرة ٢٥٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/54/40 للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٦٣
  .٣-٧، الفقرة ٢٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ٦٤
٦٥ Eur. Court HR, Winterwerp Case v. the Netherlands, judgment of 24 October 1979, Series A, No. 33, p.16, para. 37.  
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وتأكيـد  . باحتجاز شخص لمجرد كون آرائه أو نواحي سلوكه تحيد عن المعايير السائدة في مجتمع بعينه              
الستثناءات تـدعو   ...  التي تضع قائمة حصرية      ١، الفقرة   ٥ذلك ال يكون متوافقاً مع نص المادة        خالف  

، ٥متمشيا مع موضوع وغـرض المـادة        " وأخيراً فإن مثل هذا التفسير ال يكون         ٦٦."الضيقإلى التفسير   
  ٦٧."، أال وهو تأمين عدم حرمان أي شخص من حريته بشكل تعسفي١الفقرة 

وروبية هذه المعايير فأكدت أن الشروط الدنيا الثالثة التالية يجـب توفرهـا             وطبقت المحكمة األ  
  : وهذه الشروط هي) ه)(١(٥لكي يكون احتجاز األشخاص المرضى عقليا احتجازا شرعيا بمقتضى المادة 

فيما عدا حاالت الطوارئ، يجب البرهنة على أن الفرد المعني هو مختـل المـدارك أي                "
ل عقلي حقيقي أمام سلطة مختصة باالستناد إلـى خبـرة طبيـة             يجب إثبات وجود اختال   

موضوعية؛ ويجب أن يكون االختالل العقلي بالنوع أو الدرجة اللذين يبـرران اإليـداع              
  ٦٨."الجبري؛ وتعتمد صحة استمرار اإليداع على استدامة االختالل

".  في حالة بعينها   االختصاص القضائي المتمثل في التحقق من الوفاء بهذه الشروط        "وللمحكمة  
وبما أن السلطات الوطنية هي في مركز أفضل لتقييم األدلة المعروضة عليها فيلزم االعتراف بهـا                "هذا  

بوصفها تملك بعض السبل لتقدير المسألة ومهمة المحكمة تقتصر على القيام، في إطار االتفاقية، بمراجعة 
  ٦٩."القرارات التي تتخذها تلك السلطات

  يانات بشأن االحتجاز ألسباب الصحة العقليةالمزيد من الب
من الطبيعـي أن تتمتـع السـلطة الوطنيـة     "قبلت المحكمة من ناحية أخرى بأن       " حاالت الطوارئ "في  

ألنه يكون من غير العملـي      "نظراً  " المخولة األمر باإليداع في ظل الطوارئ صالحيات واسعة للتقدير        
 وفي مثل هذه الحاالت تبحـث       ٧٠."جراء االعتقال أو االحتجاز   اشتراط إجراء باإليداع طبي شامل قبيل إ      

 كـان   وما إذا  كان التشريع المحلي يمنح السلطات الوطنية نفوذا تعسفيا،          ما إذا : المحكمة في جملة أمور   
االحتجاز المشروع لألشخاص مختلي المدارك     "هذا النفوذ ال يتمشى في غير ذلك من الحاالت مع عبارة            

 كان التشريع المعني طبق على صاحب الدعوى بطريقة يمكن أن تنطوي على إخـالل               اوما إذ ،  "العقلية
وهذا يعني بوجه خاص أن على المحكمة أن تقـيم مـا إذا كانـت                ٧١. من االتفاقية  )ـه)(١(٥بالمادة  

المصالح المتمثلة في حماية الجمهور تطغى على حق الفرد في الحرية إلى الحد الذي يبـرر الحـبس                  
؛ بيد أن اإلجراء االسـتعجالي      )ـه)(١(٥ في غياب الضمانات العادية المتضمنة في المادة         االستعجالي

  ٧٢.يجب أن يكون لمدة قصيرة فحسب

  
ولما كان لصاحب الدعوى ماض مليء باالضطرابات النفسية وبقي، حسب إفـادة زوجتـه،              

حب الدعوى وهو إجـراء     أمر وزير الداخلية، بناء على مشورة طبية، بعزل صا        " متذبذب ومهدد لغيره  "
وبحثت المحكمة احتجاز صـاحب     ". كإجراء استعجالي ولمدة قصيرة من الزمن     "رأت المحكمة أنه مبرر     

الحكم الطبي المقدم " أي سبب للشك في موضوعية وموثوقية"الدعوى لمدة أطول فانتهت إلى أنها ال تملك    
  ٧٣.لتبرير هذا االحتجاز
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٦٦                                                           

  . المرجع نفسه٦٧
٦٨ Eur. Court HR, Case of X. v.the United Kingdom, judgment of 5 November 1981, Series A, No. 46, p.18, para. 40.  
  .٢٠، في الصفحة ٤٣ المرجع نفسه، الفقرة ٦٩
  .١٩، في الصفحة ٤١ المرجع نفسه، الفقرة ٧٠
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٧١
  .٤٦-٤٤، الفقرات ٢١ و٢٠ المرجع نفسه، الصفحتان ٧٢
  .٤٤ والفقرة ٢٠ باالقتران مع الصفحة  التي تقرأ٤٦، الفقرة ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ٧٣
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شرعية "ب نفساني، شددت المحكمة األوروبية على أن         فترة االحتجاز بسب   تمديدوفيما يخص   
يجب أيضا إثبات أن    "بل  " تمديد إيداع صاحب الطلب بمقتضى القانون المحلي ليست في حد ذاتها حاسمة           

 من االتفاقية أال وهو الحيلولة دون       ١، الفقرة   ٥احتجازه أثناء الفترة قيد النظر متمشية مع غرض المادة          
ال ينبغي أن يكون هناك تأخير كبيـر         وهذا يعني أنه     ٧٤."تهم على نحو تعسفي   حرمان األشخاص من حري   
بأي حال مـن    " وعلى حين رأت المحكمة أن تأخيراً قوامه أسبوعان ال يمكن            .في تجديد األوامر بالحجز   

 إال أن   ٧٥.ومن ثم فهو ال يرقى إلى الحرمان التعسفي من الحرية         " األحوال اعتباره غير معقول أو مشطاً     
وفي هـذه الحالـة األخيـرة،       ). ١(٥ة شهرين ونصف والشهر اعتبرت مشطة وتشكل انتهاكا للمادة          فتر

ال يمكن االعتماد على مسألة المصلحة العامة كتبرير إلبقاء صـاحب الـدعوى،             "خلصت اللجنة إلى أنه     
".  الشـهر  كان يتلقى عالجا نفسانياً، في حالة من عدم التيقن لمدة زادت على الشهرين ونصف             ... الذي  

عبء التأكد من أن طلبا بتمديد أمر اإليداع مقدم وبحث في الوقت المناسب يجب              "وشددت اللجنة على أن     
  ٧٦."أن يقع على عاتق السلطات وليس على عاتق الشخص المعني

قد انتهكت عندما قصر القاضي الوطني الذي أمر بحبس شخص فـي            ) ١(٥ورئي أن المادة    
 بموجب قانون األشخاص المرضى عقليا الهولندي عن سماع أقوال الشخص           مستشفى لألمراض النفسانية  

أمام السلطات التي أمرت باعتقاله، بالرغم من أن الشروط القانونية التـي يمكـن فـي ظلهـا                  (المعني  
أن يـذكر، فـي قـراره،       ... على األقل   "؛ وكان على القاضي     "االستغناء عن مثل ذلك االستماع لم تلب      

  ٧٧."ت به إلى عدم األخذ برأي الطبيب النفساني في هذا المضماراألسباب التي حد
مجدداً عندما لم يكن هناك مأمور تسجيل حاضر في جلسـة االسـتماع             ) ١(٥وانتهكت المادة   

المعقودة في المحكمة التي تم على إثرها إيداع صاحب الدعوى في مستشفى لألمراض العقلية وبعبـارة                
  ٧٨.لم يتم التقيد به" يه القانوناإلجراء الذي ينص عل"أخرى فإن 

  
الحرمان من الحرية الذي يتعرض له ملتمسو اللجوء والـذي يـتم ألغـراض               ٣-٧-٤

  اإلبعاد والتسليم
... ليس هناك أي أسـاس      "بأن  ) ١(٩قضت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فيما يتعلق بالمادة         

بالرغم مـن أن أي قـرار       " سون اللجوء لالدعاء القائل إن من باب التعسف البحت احتجاز أشخاص يلتم         
يتخذ لإلبقاء على شخص قيد االحتجاز ينبغي أن يكون مفتوحا للمراجعة الدورية حتى يتم التأكـد مـن                  

  : وعلى أية حال٧٩."األسس التي تبرر هذا االحتجاز
ال ينبغي أن يتواصل االحتجاز إلى ما بعد الفترة التي يمكن أن توفر بشأنها الدولة المبرر                "
فحقيقة الدخول غير القانوني على سبيل المثال قد تستدعي التحري ومن الجائز أن             . لسليما

تكون هناك عوامل أخرى تخص الفرد مثل احتمال اختفائه وعدم تعاونه، تبرر االحتجاز             
حتى ولو  وبدون مثل هذه العوامل ربما ينظر إلى االحتجاز بوصفه اعتباطياً           . لفترة معينة 

  ٨٠."انونيكان الدخول غير ق

                                                           ٧٤ Eur. Court HR, Case of Erkalo v. the Netherlands, judgment of 2 September 1998, Reports 1998-VI, p.2478, para.56.  
٧٥ Eur. Court HR, Case of Winterwerp v. the Netherlands, judgment of 24 October 1979, Series A, No.33, p.21, para.49.  
٧٦ Eur. Court HR, Case of Erkalo v. the Netherlands, judgment of 2 September 1998, Reports 1998-VI, p.2479, para.59.  
٧٧ Eur, Court HR, Van der Leer Case v. the Netherlands, judgment of 21 February 1990, Series A, No.170-A, p.12, para.23.  
٧٨ Eur. Court HR, Wassink Case v. the Netherlands, judgment of 27 September 1990, Series A, No. 185-A, p.12, para.27.  
 الوثائق الرسمية للجمعية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٣اآلراء المعتمدة في  (ضد أستراليا. أ، ٥٦٠/١٩٩٣ البالغ رقم ٧٩

  .٤- ٩ و٣-٩، الفقرة ١٤٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، ةالعام
  .، الخط الغليظ مضاف للتأكيد٤- ٩ المرجع نفسه، الفقرة ٨٠
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  استمرار احتجـاز  "وفي هذه الحالة المحددة وبما أن الدولة الطرف لم تقدم اُألسس التي تبرر              
، خلصت اللجنة إلى أن االحتجاز يعد اعتباطيا ومن ثم فهو يتنافى مـع              "صاحب البالغ لمدة أربع أعوام    

  ٨١.)١(٩المادة 
*****  

عتقال الشرعي لشخص أو احتجازه لمنعـه       اال"من االتفاقية األوروبية    ) و)(١(٥وتخول المادة   
وهـذا  ". من الدخول بصورة غير شرعية إلى البلد أو شخص اتخذ ضده إجراء بغية إبعـاده أو تسـليمه    

 ٨٢.يعني، على سبيل المثال، أن االحتجاز ال ينبغي أن يتم لغاية مختلفة عن الغاية التي استدعت األمر به                 
على سبيل المثال، يكون الحرمان من الحرية بمقتضى هـذه          عالوة على ذلك، وفي حالة تسليم الشخص،        

إذا كانت تلك اإلجراءات    "، ومن ثم    "مبررا فقط طيلة المدة التي تستغرقها إجراءات التسليم       "الفقرة الفرعية   
 وعلى هذا النحو ٨٣.)"و(١، الفقرة ٥ال تنفذ بالسرعة المطلوبة ينتفي عندئذ مبرر االحتجاز بموجب المادة 

من قبل المحكمة التي رأت أن الفترة الزمنية المعقولـة قـد تـم              " مشطاً"تجاز طال مدة سنتين     اعتبر اح 
  ٨٤.تجاوزها بعد ثمانية عشر شهرا عندما ُأعطي بالفعل أمر التسليم

  
  االحتجاز االحتياطي واالحتجاز بدواعي الحفاظ على األمن العام ٤-٧-٤

 الحفاظ على النظام أو األمن العامين قلقـا         غالبا ما تثير حاالت االحتجاز االحتياطي بدواعي      
خاصا في الدولة التي يسودها حكم القانون بالنظر إلى الصعوبة المتأصلة في تحديد الشروط بما يكفي من 

بيد أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان قـد بينـت فـي            . الوضوح وما ينتج عن ذلك من عدم تيقن قانوني        
   من العهد، أن ٩المادة ، فيما يخص ٨التعليق العام رقم 

إذا ما استخدم ما يسمى باالحتجاز االحتياطي بدواعي الحفاظ على األمن العام فينبغي             "... 
أن تكون لهذا االحتجاز ضوابط بموجب نفس هذه األحكام أي ال يجـب أن يكـون هـذا                  

فيه االحتجاز تعسفيا ويجب أن يقوم على ُأسس ينص عليها القانون وطبقا لإلجراء المقرر              
ويجـب أن تفصـل فيـه       ) ٢الفقـرة   (، ويتوجب إعطاء أسباب هذا االحتجاز       )١الفقرة  (

). ٥الفقـرة   (ويجب أن يعطى تعويض في حالـة حصـول خـرق            ) ٤الفقرة  (المحكمة  
وباإلضافة إلى ذلك إذا ما وجهت تهم جنائية في تلك الحاالت فيجب أن تمـنح الحمايـة                 

  ١٤.٨٥فضالً عن المادة ) ٣(و) ٢(٩التامة التي توفرها المادة 

بمقتضـى  " إلجراءات أمنية سريعة  " احتجز صاحب البالغ وفقا      ،كامبورا شوايزر وفي قضية   
وشددت اللجنة، دون أن تبدي رأيها في مسألة توافق هذا اإلجراء القانوني في حد              . القانون األوروغوائي 

  :ذاته مع العهد على أنه بالرغم
ير اعتراضا في الظروف التي يشكل فيهـا الشـخص          من أن االحتجاز اإلداري قد ال يث      "

المعني تهديدا واضحا وخطيرا على المجتمع ال يمكن احتواؤه بأي طريقـة أخـرى مـن                
 تطبق تطبيقا تاما في     ٩فإن الضمانات المجسدة في الفقرات التالية من المادة         ... الطرق،  

  ٨٦."تلك الحاالت

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٨١                                                           
٨٢ Eur. Court HR, Case of Quinn v. France, judgment of 22 March 1995, Series A, No.311, pp.18-19, para.47.  
  .٤٨، الفقرة ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ٨٣
  .٤٨، الفقرة ٢٠ و١٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٨٤
  .٤، الفقرة ١١٨، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٨٥
؛ الوارد في وثيقة األمم )١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول١٢اآلراء المعتمدة في (، كامبورا شوايزر ضد أوروغواي. أ. د، ٦٦/١٩٨٠ البالغ رقم ٨٦

  .١- ١٨، الفقرة ١٢٢، الصفحة A/38/40  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
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من العهد بسبب الطرائق الخاصـة التـي        ) ٤(و) ٣(٩إال أنه في هذه القضية، انتهكت المادة        
  ٨٧."الحفاظ عليها وإنفاذها" وفي"االجراءات االمنية العرقية " اتبعت في 

من االتفاقيـة   ) ٣(٥أما فيما يخص إمكانية تبرير االعتقال السابق للمحاكمة، بمقتضى المادة           
م العام، انظر ما يرد أدناه في إطار        األوروبية، استناداً إلى األساس القائل بأن هناك خطر اإلضرار بالنظا         

  ).١-٥القسم 

االحتجاز إن القواعد القانونية األساسية الناظمة لالعتقال واالحتجاز تنطبق أيضا على 
 أي االحتجاز الذي تجريه السلطة التنفيذية ألسباب ال عالقة لها باألنشطة ،اإلداري

ل المثال وألسباب تقتضيها الجنائية كاالحتجاز ألغراض اإلشراف التربوي على سبي
 .الصحة العقلية ولغرض اإلبعاد والتسليم وبغية حماية النظام العام

كما ينص قانون حقوق اًإلنسان الدولي على ضمانات قانونية مهمة بصدد االحتجاز 
ويجب أن ينص القانون المحلي على إمكانية الطعن في شرعية حاالت . اإلداري

 .دية تعمل بضمانات المحاكمة حسب األصولاالحتجاز هذه أمام محكمة عا

  

حق الشخص في أن يبلغ سريعا بأسباب اعتقاله واحتجازه وبأيــة             ٨-٤
  تهمـة توجه إليه

يتوجب إبالغ  "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه          ) ٢(٩تنص المادة   
". جب إبالغه سريعا بأية تهمة توجه إليـه       أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتو          

يبلغ أي شخص يتم احتجازه بأسباب      "من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على أن        ) ٤(٧وتنص المادة   
مـن  ) ٢(٥على حـين أن المـادة       " هذا االحتجاز ويجب إخطاره سريعا بالتهمة أو التهم التي توجه إليه          

بالنسبة ألي شخص يعتقل إبالغه سـريعا وبلغـة         " نص على أن يتم     االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ت    
وال يتضمن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشـعوب        ". يفهمها بأسباب اعتقاله أو بأية تهمة توجه إليه       

الحـق فـي    أية أحكام محددة في هذا الشأن ولكن رأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسـان والشـعوب أن                 
لحظة اعتقـالهم،   "شمل أمورا منها الشرط القائل بوجوب إعالم األشخاص الذين يعتقلون            ي محاكمة عادلة 

  ٨٨."بلغة يفهمونها بسبب هذا االعتقال وينبغي إبالغهم بسرعة بأية تهم توجه إليهم
*****  
بالتهم اإلبالغ السريع   "من بين أهم أسباب شرط      "وأوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن       

تمكين الشخص الموقوف من أن يطالب بقرار سريع بشأن شـرعية             ما يتمثل في    ي توجه الجنائية الت 
من العهد قد انتهكت في     ) ٢(٩وانتهت اللجنة إلى أن المادة       ٨٩.توقيفه تتخذه السلطة القضائية المختصة    

د انقضاء سـبعة    حالة لم يبلغ فيها المشتكي إثر اعتقاله بالتهم الموجهة إليه ولم تتم إحاطته علما بها إال بع                
  ٩١.)٢(٩ يوماً أو أكثر ال يفي بشروط المادة ٤٥ فإن تأخيراً استغرق وبالتالي ٩٠.أيام من تاريخ توقيفه
  .١٩، الفقرة ١٢٣ والصفحة ١- ١٨، الفقرة ١٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ٨٧                                                           

،  ACHPR, Media Rights Agenda (on behalf of Niran Malaolu) v. Nigeria, Communication No. 224/98 انظر على سبيل المثال، ٨٨
:  من النص المنشور على الموقع٤٣، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣قرار اتخذ في الدورة الثامنة والعشرين، 

html.98-224/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
 والخط الغليظ ٣-٦، الفقرة ٢٤٦، الصفحة )١٩٩٢مارس / آذار٣٠اآلراء المعتمدة في (ايكا كامبل ضد جام. ج، ٢٤٨/١٩٨٧ البالغ رقم ٨٩

  .مضاف في هذا الصدد
 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٦مارس / آذار٢٢اآلراء المعتمدة في  (غرانت ضد جامايكا. ، ب٥٩٧/١٩٩٤ البالغ رقم ٩٠

  ).١- ٨، الفقرة ٢١٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40 الرسمية للجمعية العامة
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منه، اعتقال وتوقيف   ) ٢(٩عالوة على ذلك ال يكفي تحقيقا ألغراض العهد بما في ذلك المادة             
لمعتقل والمحتجز بيانـات    ؛ يجب أن يعطى الشخص ا     العالقة المفترضة بأنشطة تخريبية   شخص ألسباب   
التي تشكل جريمة جنائية بمقتضـى التشـريع ذي         ‘ األنشطة التخريبية ‘بنطاق ومغزى   "توضيحية تتعلق   

 وترى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن مثل هذه البيانات التوضيحية لها أهميتها الخاصة حيث               ٩٢."الصلة
 من  ١٩ غير األمر الذي يتعارض مع المادة        يدعي أصحاب البالغات أن مالحقتهم تمت بسبب آرائهم ال        

  ٩٣.العهد التي تضمن الحق في حرية التعبير
من العهد حيث اضطر صاحبا البالغين إلـى        ) ٢(٩ولم تتبين اللجنة وجود أي انتهاك للمادة        

ما االنتظار لمدة سبع أو ثماني ساعات على التوالي قبيل أن يتم إبالغهما بأسباب اعتقالهما وشكواهما بأنه               
وانتهت اللجنة إلى أن اإلجراءات الشـكلية       . لم يفهما التهم الموجهة إليهما النعدام المترجم الشفوي الكفؤ        

وصول مترجم شـفوي كيمـا يتسـنى إبـالغ          "الخاصة بالشرطة قد تم تعليقها لمدة ثالث ساعات لحين          
ي على درجة تامة من     ؛ عالوة على ذلك كان المترجم الشفو      "المتهمين على النحو الواجب بحضور محام     

 ٩٥.في هـذه الحالـة    ) ٢(٩ وتبعاً لذلك لم يحدث أي انتهاك للمادة         ٩٤.الكفاءة وعين طبقا للقواعد السارية    
وبالمثل وفي الحالة التي ادعى فيها صاحب البالغ أنه لم يبلغ بسرعة بالتهم الموجهة إليه ولكـن حيثمـا                   

بوع األول من احتجازه انتهت اللجنة إلى أن من غيـر           توفر دليل على أنه كان قد اجتمع بمحام أثناء األس         
  ٩٦."ومحاميه على غير بينة بأسباب اعتقاله... المحتمل أن يكون صاحب البالغ 

وفي الحالة التي اشتكى فيها صاحب البالغ بأنه لم يبلغ بالتهم الموجهة إليه إال بعـد انقضـاء    
نفي ذلك بشكل عام من قبل الدولة الطـرف ال          "أن  ثالثة أو أربعة أسابيع من تاريخ اعتقاله رأت اللجنة          

) ٣(٩و) ٢(٩وبالتالي فإن التأخير شكل انتهاكا في آن واحد للمـادة           ". يكفي لدحض ادعاء صاحب البالغ    
  ٩٧.من العهد

مجرد إبالغ الشخص المعتقل والمحتجز بأن حرمانـه        ) ٢(٩وال يكفي أن يتم في إطار المادة        
  ٩٨.مر صادرة عن رئيس البلد المعنيمن الحرية قد تم بناء على أوا

*****  
ورأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن تقصير موظفي األمن التابعين لدولة طرف             

بشرط تقديم أسباب لالعتقال وإبالغ األشخاص المعتقلين بسرعة بأي تهم توجه إليهم            " بدقة"وإهمالهم التقيد   
 من الميثاق األفريقي قـد      ٦ ثم إن المادة     ٩٩.ضمنها الميثاق األفريقي  يشكل انتهاكا للحق في معادلة منصفة ي      

انتهكت في الحالة التي اعتقل فيها المشتكي بداعي مصلحة األمن الوطني وفقا لقانون االحتجاز االحتياطي               
  .٣-٦، الفقرة ٢٤٦، الصفحة )١٩٩٢مارس / آذار٣٠اآلراء المعتمدة في  (كامبل ضد جامايكا. ج، ٢٤٨/١٩٨٧ البالغ رقم ٩١                                                                                                                                                                                             

 الوثائق ألمم المتحدة، ، الوارد في وثيقة ا)١٩٨١مارس / آذار٢٧اآلراء المعتمدة في  (كارباالل ضد أوروغواي. ب. ل ، R.8/33 البالغ رقم ٩٢
  .١٣ و١٢، الفقرتان ١٢٩ و١٢٨، الصفحتان A/36/40 الرسمية للجمعية العامة

  . المرجع نفسه، نفس الصفحات والفقرات٩٣
 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣ البالغ رقم ٩٤

  .٢- ١٢، الفقرة ١٧، الصفحة )المجل الثاني (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٩٥
 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨مارس / آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (ماكتاغرت ضد جامايكا. د، ٧٤٩/١٩٩٧ البالغ رقم ٩٦

  .١- ٨، الفقرة ٢٢٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، مةالرسمية للجمعية العا
 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨يوليه / تموز٢٧اآلراء المعتمدة في  (موريسون ضد جامايكا. إ، ٦٣٥/١٩٩٥ البالغ رقم ٩٧

  .١٢- ٢١، الفقرة ١٢٤-١٢٣، الصفحتان )المجلد الثاني (A/53/40، الرسمية للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤يوليه / تموز٨اآلراء المعتمدة في  (ميكا ميها ضد غينيا االستوائية. ج. ب، ٤١٤/١٩٩٠ البالغ رقم ٩٨

  .٥-٦، الفقرة ٩٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
٩٩ ACHPR, Huro-Laws (on behalf of the Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, Communication No.225/98  القرار الذي اتخذ في ،

 المنشور على  من النص٤٤-٤٣ تانلفقرا، ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣الدورة العادية الثامنة والعشرين، 
  .html.98-225/scomcase/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http:الموقع
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 ١٠٠. في غانا، إال أنه من ناحية أخرى لم توجه إليه قط أي تهمة بارتكاب جريمة ولـم يحـاكم                   ١٩٩٢لعام  
يجب أن تفسر على النحـو      " من الميثاق األفريقي     ٦ضية ضد السودان، بينت اللجنة أيضا أن المادة         وفي ق 

؛ وبما  "الذي يسمح بإجراء اعتقاالت فقط ممارسة للنفوذ الذي يمنح عادة لقوات األمن في مجتمع ديمقراطي              
 ال بناء علـى أفعـال       توقيف األفراد ألسباب غامضة وبناء على شبهة      "أن صيغة المرسوم ذي الصلة يبيح       

  ١٠١. من هذا الميثاق٦وينتهك المادة " يتعارض مع روح الميثاق األفريقي"فإن ذلك " ثابتة
*****  
  :من االتفاقية األوروبية، ما يلي) ٢(٥ورأت المحكمة األوروبية، فيما يخص المادة 

غي أن يعلـم    أن هذه االتفاقية تتضمن الضمانة األولية القائلة بأن أي شخص يتم إيقافه ينب            "
وهذا الحكم جزء ال يتجزأ من مخطط الحماية التي توفرها المادة . سبب حرمانه من حريته   

بلغة بسيطة وغيـر     منها على أن أي شخص يعتقل يجب أن يبلغ           ٢التي تنص الفقرة    : ٥
فنية يمكنه أن يفهمها للدواعي القانونية والوقائعية األساسية العتقاله لكي يتمكن، إذا ما 

رورة ذلك، من أن يقدم إلى المحكمة طلبا بالطعن في شرعية اعتقاله وفقاً للفقرة              رأى ض 
 dans le plus court'بالفرنسـية  " (بسرعة" وعلى حين يجب أن تبلغ هذه المعلومة ....٤

délai' (    فليس من الضرورة أن يبلغ بها من ألفها إلى يائها من قبل الموظف الـذي يقـوم
وتقيم في كل قضية وفقا لسماتها الخاصة حقيقة        . ذه العملية بالذات  بعملية االعتقال لحظة ه   

  ١٠٢."ما إذا كان المضمون والسرعة التي بلغ بها كافيين

أن يكتفي الموظف الذي يقوم بعملية      ) ٢(٥وعلى هذا النحو ال يكفي ألغراض االمتثال للمادة         
بناء على االشـتباه فـيهم      قانون بعينه   االعتقال بمجرد إبالغ األشخاص المعنيين بأنهم اعتقلوا بموجب         

وجه نظرهم إلى األسباب التـي حـدت علـى          "على الرغم من أنه رئي أنه يكفي إذا ما           بأنهم إرهابيون 
من قبل الشرطة وبالتالي يجب استنطاقهم بتفصيل كـاف         " االشتباه بهم في أنهم إرهابيون أثناء استجوابهم      

  ١٠٣.رامية محددة وعضويتهم المشتبه بها في منظمات محظورةحول اشتراكهم المشتبه به في أفعال إج"
أن تفسـر تفسـيرا     "يجـب   ) ٢(٥ورأت اللجنة األوروبية باإلضافة إلى ذلك أن أحكام المادة          

اللذين يتمثالن في حماية كل فرد من أن يحرم من حريتـه             "٥المادة  " وفقا لمقصد وغرض  ‘مستقال بذاته ‘
" تتخطى مجال التدابير التي تتخذ في إطار القانون الجنـائي         " اعتقال "وعلى هذا النحو فإن عبارة    ". تعسفا

 وهذا  ١٠٤."وضع شرط لتطبيقها بل لبيان احتمال أخذها في االعتبار        "ليس المقصود بها    "  تهمة أي"وعبارة  
أن أي شخص يحق لـه إقامة دعـوى        "بحكم  ) ٤(٥و) ٢(٥التفسير تؤيده أيضاً العالقة الوثيقة بين المادة        

 بسرعة في شرعية اعتقاله ال يمكنه أن يستخدم االستخدام الفعال ذلك الحق ما لـم يـتم إبالغـه                    للفصل
  ١٠٥."بسرعة وعلى النحو المالئم بأسباب حرمانه من حريته

في قضية كانت فيهـا امـرأة       ) ٢(٥وتبعاً لذلك تبينت المحكمة األوروبية وجود انتهاك للمادة         
لم تعد  " طوعي أودعت في وقت الحق في العزل وُأبلغت بأنها           دخلت المستشفى لتلقي العالج على أساس     

                                                           ١٠٠ ACHPR, Albassan Abubaker v. Ghana, Communication No.103/93, decision adopted during the 20th session, October 1996 ،
؛ html.93-103/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http:  من نص القرار كما نشر في الموقع على شبكة اإلنترنت١٠ و٩الفقرتان 

سوف تقرر اللجنة األفريقية، شأنها كشأن أجهزة الرصد الدولية األخرى، في الحاالت التي ال تقوم فيها الحكومة المعنية بتوفير أي معلومات 
  .١٠موضوعية رداً على ادعاءات أصحاب االلتماس، بالبت في الوقائع كما يدعيها صاحب الشكوى؛ المرجع نفسه، الفقرة 

١٠١ ACHPR, Amnesty International and Others, Communications Nos.48/90, 50/91, 52/91 and 89/93) ٥٩ الفقرة )قرار غير مؤرخ 
  .html.93-89_91-52_91-50_90-48/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http:من النص المنشور على الموقع

١٠٢ Eur. Court HR, Case of Fox, Campbell and Hartley, judgment of 30 August 1990, Series A, No.182, p.19, para.40; والخط ،
  .الغليظ مضاف على النص

  .٤١ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٣
١٠٤ Eur. Court HR, Van der Leer Case v. the Netherlands, judgment of 21 February 1990, Series A, No.170-A, p.13, para.27..  
  .٢٨ه، الفقرة  المرجع نفس١٠٥
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ورأت المحكمـة أن    ". حرة في المغادرة في أي وقت تشاء فيه بسبب أمر صدر منذ عشرة أيـام خلـت                
وكذلك الوقت الذي استغرقه إبالغها بهذه المعلومة ال يتفقان         " التي تم بها إبالغ صاحبة الدعوى     " الطريقة"

  ١٠٦.)٢(٥ في المادة "مع الشروط المحددة
وفي قضية كان فيها صاحبها قد ُأعطي صورة من األمر بالقبض عليه، في نفس اليوم الـذي                 

تبين " ويحدد هذا األمر أسباب حرمانه من الحرية بجانب تفاصيل التهم الموجهــة إليه           "قبض فيه عليه    
  ١٠٧.لم تنتهك) ٢(٥أن المادة 

*****  
 للدول، كما تبين أعـاله، أن تلجـأ إلـى المتـرجمين             لكي يتم االمتثال بشرط اإلبالغ يمكن     

 من مجموعة المبادئ لحماية جميع األشـخاص الـذين          ١٤وكما هو وارد صراحة في المبدأ       . الشفويين
لكل شخص ال يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغـة           "يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن         

بض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ، على وجـه             التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن الق     
  .المعلومات المتعلقة بأمور منها التهم الموجهة إليه وسجالت اعتقاله" السرعة وبلغة يفهمها

يفهمها بلغة  بأسباب ذلك الحرمان، بسرعةيجب إعالم الشخص المحروم من حريته 
ائية الفصل بسرعة في شرعية  لتمكينه من أن يطلب من سلطة قضوبالتفصيل الكافي
 .حرمانه من الحرية

  

الحق في المثول بسرعة أمـام أحـد القضـاة أو أحـد المـوظفين                 ٩-٤
  القضائيين
يقدم الموقـوف   "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن          ) ٣(٩تنص المادة   

ظفين المخـولين قانونـا مباشـرة وظـائف         أو المعتقل بتهمة جنائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد المو          
أما ". شخص معتقل "من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان يتعلق هذا الحق بأي          ) ٥(٧وفي المادة   ". قضائية

بالشخص الموقوف أو   "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان فإن هذا الحق يتصل          ) ٣(٥فيما يخص المادة    
االعتقال أو االحتجاز القـانونيين لشـخص       "، التي تتناول    "من هذه المادة  ) ج(١المعتقل وفقا ألحكام الفقرة     

لغرض تقديمه إلى سلطة قانونية مختصة بناء على شبهة معقولة بارتكابه جريمة أو حين يرى من وجهـة                  
م أما نص الميثاق األفريقي فال يـنظ      ". النظر المعقول لزوم منعه من ارتكاب جريمة أو الفرار بعد ارتكابها          

الحق في اللجوء إلى أجهزة وطنيـة       (من الميثاق، لكل فرد     ) أ)(١(٧إال أنه وفقا للمادة     . تحديداً هذه المسألة  
مختصة للتشكي من أفعال تنتهك حقوقه األساسية كما تسلم بها وتضمنها االتفاقيـات والقـوانين واللـوائح                 

  ). من الميثاق أدناه٦دة انظر أيضا السوابق القضائية فيما يخص الما" (واألعراف السارية
*****  

على غرار ما الحظته اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، المقصود من الجملة األولى الـواردة فـي                
  ١٠٨."جعل توقيف شخص من األشخاص متهم بجريمة جنائية يخضع للرقابة القضائية"من العهد ) ٣(٩المادة 

  .٣١ و٣٠ المرجع نفسه، الفقرتان ١٠٦                                                           
١٠٧ Eur. Court HR, Lanry Case v. Belgium, judgment of 30 March 1989, Series A, No 151, p.17, para.32.  
 الوثائق مم المتحدة، ، الوارد في وثيقة األ)١٩٩٦مارس / آذار٢٢اآلراء المعتمدة في  (كولومين ضد هنغاريا. ف، ٥٢١/١٩٩٢ البالغ رقم ١٠٨

  .؛ والخط الغليظ مستخدم للتأكيد وهو مضاف٢- ١١، الفقرة ٨٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، الرسمية للجمعية العامة
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ائية الصادرة عـن اللجنـة المعنيـة        يجب، وفقا للسوابق القض   " سريعا"وبالرغم من أن عبارة     
إال أن الفاصل الزمني بين لحظة توقيف متهم        " بحقوق اإلنسان، أن يتحدد مدلولها وفقا لكل حالة على حدة         

وفي غياب مبرر لتـأخير   "١٠٩"ال ينبغي أن تتجاوز أياما قليلة  "واللحظة التي يقدم فيها إلى سلطة قضائية        
اعتبر هذا التأخير منافيا لمفهـوم المسـارعة        " غ إلى سلطة قضائية    قبل تقديم صاحب البال    أربعة أيام دام  

 عالوة على ذلك، فإن تأخيرا دام أسبوعا كامال في قضية لها أهميتها الكبيـرة               ١١٠)٣(٩الوارد في المادة    
ومن باب   ١١١.)٣(٩مع المادة   " ال يمكن اعتباره متمشيا   "قبل أن يقدم صاحب البالغ ألول مرة إلى قاض          

 أن المشتكي الذي أوقف لمدة شهرين ونصف الشهر أو أكثر قبل أن يمثل أمام قاض يـدل                  أولى وأحرى 
  ١١٢.قد انتهكت أيضا) ٣(٩على أن المادة 

*****  
وفي قضية تم فيها إيقاف واعتقال الضحايا في نيجيريا لمدة متطاولة من الـزمن بمقتضـى                

 المعـدل   ١٩٩٤ لعـام    ١٤سوم رقـم     والمر ١٩٨٤لعام  ) المتعلق باحتجاز األشخاص  (قانون أمن الدولة    
انتهت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى أن        ) المتعلق باحتجاز األشخاص  (لقانون أمن الدولة    

 ٦الوقائع تشكل انتهاكا ظاهرا للحق في عدم التعرض لالعتقال واالحتجاز التعسفيين كما تضمنه المـادة                
قتضى أحكام ذلك المرسوم، احتجاز األشخاص دون توجيه أي         وبوسع الحكومة، بم  . من الميثاق األفريقي  

تهمة لمدة ثالثة أشهر في المقام األول؛ ويسمح المرسوم بالمثل للحكومة بأن تعتقـل األشـخاص الـذين                  
ينتقدون سياستها لمدة ثالثة أشهر دون أن تقدم أي تفسير لـذلك ودون أن تتـاح أي إمكانيـة للضـحايا                     

وبالنظر إلى أن الحكومة لم تقدم أية حجة من         ".  واالحتجاز أمام محكمة قانونية    بالطعن في ذلك االعتقال   "
الحجج دفاعا عن المرسوم إما لتبريره بوجه عام أو لبيان النحو الذي طبق به في هذه القضية بعينها رأت            

  ١١٣. من الميثاق األفريقي٦اللجنة أن الحكومة انتهكت المادة 
الحق في أن يحاكم الشخص في غضـون فتـرة          "ا مفاده أن    ورأت اللجنة األفريقية رأيا مهم    

مـن  ) د)(١(٧على النحو الذي تضـمنه المـادة        " زمنية معقولة من قبل محكمة أو هيئة قضائية محايدة        
الذين يعتقلـون   "الميثاق األفريقي هو رأي عززه قرارها بشأن المحاكمة العادلة الذي مفاده أن األشخاص              

لى قاض أو إلى سلطة قضائية أخرى مخولة قانونـا بممارسـة سـلطات              أو يحتجزون يقدمون بسرعة إ    
  ١١٤."قضائية ويحق لهم أن يحاكموا في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يفرج عنهم

 خلصت اللجنة بناء على ذلك إلى أن نيجيريـا قـد             ضد نيجيريا   الوس -هوري  وفي قضية   
ومتين اثنتين بسرعة إلى قاض أو إلى سـلطة          بعدم تقديمها ضحيتين مزع    ٢٦و) د)(١(٧انتهكت المادتين   

 ة، ، الوارد في وثيقة األمم المتحد)١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٨اآلراء المعتمدة في  (ستيفانس ضد جامايكا. ل، ٣٧٣/١٩٨٩ البالغ رقم ١٠٩                                                           
  .؛ والخط الغليظ مستخدم للتأكيد وهو مضاف٦-٩، الفقرة ٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (فريمانتل ضد جامايكا. م، ٦٢٥/١٩٩٥ البالغ رقم ١١٠
) ٣(٩انظر كذلك انتهاك المادة ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف(؛ ٤-٧، الفقرة ١٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40،  للجمعية العامةالرسمية

ي ، الوارد ف)١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٨اآلراء المعتمدة في  (ستيفينز ضد جامايكا. ل ٣٧٣/١٩٨٩حيث تجاوز التأخير ثمانية أيام، البالغ رقم 
  .٦-٩، الفقرة ٩، الصفحة )المجلد الثاني(، A/51/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة، 

 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز١٨اآلراء المعتمدة في  (ماكلورانس ضد جامايكا. س، ٧٠٢/١٩٩٦ البالغ رقم ١١١
  .٦- ٥، الفقرة ٢٣١، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في  (بيري ضد جامايكا. أ، ٣٣٠/١٩٨٨ البالغ رقم ١١٢
  .١-١١، الفقرة ٢٧ و٢٦، الصفحتان )المجلد الثاني (A/49/40، للجمعية العامة

١١٣ ACHPR, International Pen and Others v. Nigeria, Communications Nos 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, decision 
 1998 October 31adopted on  137-:  من النص المنشور على الموقع٨٤-٨٣، الفقرتان/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http

html.97-161_96-154_94-139_94.  
١١٤ ACHPR, Huri-Laws (on behalf of Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, Communication No 225/98, decision قرار اتخذ في ،

:  من النص المنشور على الموقع٤٥، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣الدورة العادية الثامنة والعشرين، 
html.98-225/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
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قضائية أخرى لمحاكمتهما؛ وقد اعتقلت الضحيتان كلتاهما لمدة أسابيع وأشهر على التوالي دون أن توجه               
  ١١٥.إليهما أي تهمة

*****  
خلصت محكمة البلدان األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان إلـى أن            ز،   بايي -كاستيو  وفي قضية   

لم تقدم إلى محكمة مختصـة      "ألمريكية لحقوق اإلنسان قد انتهكت ألن الضحية        من االتفاقية ا  ) ٥(٧المادة
في غضون أربع وعشرين ساعة أو خالف ذلك إذا كانت المسافات عامال من العوامـل، فـي غضـون                   

) ج(٢٠ من االتفاقية والفقـرة      ٧ من المادة    ٥خمسة عشر يوما بناء على الشبهة باإلرهاب، عمالً بالفقرة          
والواقع أن أفراد الشرطة قد أنكروا إيقاف الشخص وأخفوا المحتجز حتى           "  من دستور بيرو   ٢من المادة   

 ١١٦.ال يتمكن القاضي من التعرف على مكان وجوده بعد أن زودوا القاضي بسجل مـزور للمحتجـزين                
 حيث لم تمثل الضحية قط أمام هيئـة          روزيرو -شواريز  بطبيعة الحال في قضية     ) ٥(٧وانتهكت المادة   

  ١١٧.ائية مختصة أثناء الدعوىقض

  كاستيو بيتروزي وآخرينقضية 
 عن وجهة النظـر القائلـة بـأن         كاستيو بيتروزي وآخرين  أعربت محكمة البلدان األمريكية، في قضية       

القوانين التي تسمح للسلطات باعتقال شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة الخيانة على سـبيل الحـبس                 
مع إمكانية التمديد في تلك الفترة خمسة عشر يومـا ُأخـر دون تقـديم               التحفظي لمدة خمسة عشر يوماً      

 وحدث االحتجاز في هذه الحالـة       ١١٨. من االتفاقية  ٧الشخص إلى هيئة قضائية هي قوانين منافية للمادة         
 بوقوع أعمال إرهابية    ١٩٩٣ و ١٩٩٢وسط اضطراب رهيب للقانون والنظام العامين تصاعدا في عام          "

ردا على هذه األحداث، اتخذت الدولة إجراءات استعجالية أحدها تمثل          "و" ن الضحايا تسببت في العديد م   
 وإزاء ادعـاء    ١١٩".في السماح بأن يحتجز المشتبه في ارتكابهم الخيانة دون أمر شرعي من المحكمـة             

  ردت المحكمة بالقول بأنها٧ بأن حالة الطوارئ المعلنة انطوت على تعليق للمادة وبير

كرارا أن تعليق الضمانات ال يجب أن يتخطى الحـدود المقتضـاة وأن أي              رأت مرارا وت  "
" غير شرعي ... إجراء من جانب السلطات العامة يتخطى تلك الحدود من شأنه أن يكون             "

الشرط العام القائل بأن تكون هناك في       "والحدود المفروضة على إجراءات الدولة ناشئة عن        
اإلجراءات التي تتخذ حتى تكون هـذه اإلجـراءات         أي حالة طوارئ أداة مناسبة لمراقبة       

  ١٢٠".متناسبة مع االحتياجات وال تتخطى الحدود التي تفرضها االتفاقية أو التي تنبثق عنها
 يوما منذ اللحظة التي وقع فيها االحتجاز وحتى التاريخ الذي قدم فيه الضـحايا               ٣٦انقضى نحو   "وفي هذه الحالة    

  ١٢١".مشطة وتتعارض مع أحكام االتفاقية"هذه الفترة المنقضية تراها المحكمة و" المزعومون إلى سلطة قضائية

  
*****  

  .٤٦ المرجع نفسه، الفقرة ١١٥                                                           
١١٦ I-A Court HR, Castillo Páez Case v. Peru, judgment of November 3, 1997, in OAS/Ser.L/V/III.39, doc.5, Annual Report of 

the Inter-American Court of Human Rights 1997, p.263, paras.56-58.  
١١٧ I-A Court HR, Suárez Rosero Case, judgment of November 12, 1997, ibid. at pp.296-297, paras. 53-56.  
١١٨ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. Case v. Peru, judgment of May 30, 1999, in OAS doc.OEA/Ser.L/V/III.47, doc.5 ،

  .١١٠، الفقرة ٢٥٥، الصفحة ١٩٩٩لسنوي لمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان التقرير ا
  .١٠٩ المرجع نفسه، الفقرة ١١٩
  . المرجع نفسه، ونفس الفقرة، والحاشية ملغاة١٢٠
  .١١١، الفقرة ٢٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٢١
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إذا "من االتفاقية األوروبية فال يمكن أن يحدث انتهاك لهذه المادة           ) ٣(٥أما فيما يخص المادة     
لم يتم  وإذا  "؛  "ما تم اإلفراج بسرعة عن الشخص المعتقل قبل إمكان إجراء أي رقابة قضائية على اعتقاله              

  ١٢٢."اإلفراج بسرعة عنه حق لـه أن يمثل بسرعة أمام قاض أو موظف قضائي آخر
" يلزم إجراء هذا التقييم في ضوء موضـوع وغـرض         " بسرعة"وفيما يتعلق بتقييم مصطلح     

والرقابة القضـائية   "؛  "الفرد من التدخل التعسفي من قبل الدولة في حقه في الحرية          " وهو حماية    ٥المادة  
تدخل من قبل السلطة التنفيذية في حق الفرد في الحرية سمة أساسية في الضمانة المجسدة فـي                 لعملية ال 

فالرقابة القضـائية   "؛ باإلضافة إلى ذلك     "يقصد بها التقليل إلى أدنى حد من خطر التعسف        ] هذه المادة و  [
 استُلهمت االتفاقيـة  الذي هو مبدأ من المبادئ األساسية في مجتمع ديمقراطي ومنه‘يقتضيها حكم القانون    

  ١٢٣".‘بأسرها
  :وعمدت المحكمة إلى مقارنة النصين اإلنكليزي والفرنسي للحكم فخلصت إلى أن

محدودة ولو أن الظروف السائدة ال يمكـن أبـداً          " بسرعة"درجة المرونة المسندة لمفهوم     "
وعلى حين أن مـن الواجـب تقيـيم         . ٣تجاهلها ألغراض عملية التقييم بموجب الفقرة       

فإن األهمية الواجب إيالؤها لتلك السمات      ... لسرعة في كل حالة وفقاً لسماتها الخاصة        ا
 أي  ٣، الفقرة   ٥ال يمكن أن ترقى إلى حد اإلخالل بذات جوهر الحق الذي تضمنه المادة              

إلى الحد الذي يسبب عمليا انتفاء التزام الدولة بتأمين اإلفراج السريع أو المثول السـريع               
  ١٢٤".ضائيةأمام سلطة ق

 التي تتعلق بالقيام، بموجب السلطات الممنوحة بمقتضى التشريع         بروغان وآخرين وفي قضية   
الخاص، باعتقال واحتجاز أشخاص يشتبه في تورطهم في اإلرهاب في ايرلندا الشمالية، تمثلت القضـية               

ـ        "التي كان على المحكمة أن تفصل فيها في معرفة           وى يعتبـر،   ما إذا كان اإلفراج عن كل صاحب دع
ومـن  )". ٣(٥ألغراض المادة   " سريعا"بالنظر إلى السمات الخاصة التي اعتمدت عليها الحكومة، إفراجاً          

 أيا من أصحاب الدعوى لم يمثل أمام قاض أو موظف قضائي أثناء الفترة التي كان محتجزا                  أن الواضح
   وقبلت المحكمة بالفعل بأن١٢٥.فيها

لية، رهنا بوجود ضمانات مالئمة، من أثره تطاول الفترة         سياق اإلرهاب في آيرلندا الشما    "
، أن تحتفظ بشخص مشـتبه      ٥ من المادة    ٣التي يجوز فيها للسلطات، دون انتهاك للفقرة        

في ارتكابه لجرائم إرهابية خطيرة رهن التوقيف قبل مثوله أمام قاض أو موظف قضائي              
  ١٢٦."آخر

أن تبرر، في إطار الفقرة     " الحكومة ال يمكن     غير أن مصاعب المراقبة القضائية التي أثارتها      
نطـاق المرونـة فـي      " بسبب أن    ١٢٧""سريعة"، عدم األخذ على اإلطالق بمراقبة قضائية        ٥ من المادة    ٣

حتى أقصر فترات االحتجاز األربع     "ويترتب على ذلك أن      ١٢٨محدود جداً " السرعة"تفسير وتطبيق مفهوم    
التوقيف في مركز الشرطة لواحد من أصحاب الدعوى تقع         أال وهي أربعة أيام وست ساعات قضيت في         

وكما ورد على لسـان     ". ٥خارج التقييدات الضيقة للفترة الزمنية التي يسمح بها الجزء األول من المادة             "
  المحكمة فإن

                                                           ١٢٢ Eur. Court HR, Case of Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145, pp.31-
32, para.58.  

  .٣٢، في الصفحة ٥٨ المرجع نفسه، الفقرة ١٢٣
  .، والخط البارز مضاف إلى النص٥٩، الفقرة ٣٣ و٣٢ المرجع نفسه، الصفحتان ١٢٤
  .٦٠، الفقرة ٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٥
  .٦١ المرجع نفسه، الفقرة ١٢٦
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٢٧
  .٦٢، الفقرة ٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٨
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إيالء مثل هذه األهمية للسمات الخاصة لهذه القضية من أجل تبرير فتـرة جـد ممتـدة                 "
 دون المثول أمام قاض أو موظف قضائي آخر من شـأنه أن             من االحتجاز ) طويلة جدا (

والتفسـير الـذي    ". بسرعة" واسعا بشكل غير مقبول للمعنى الواضح لعبارة         ايكون تفسير 
، عامال يضعف بشكل خطير     ٣، الفقرة   ٥يكون بهذا المعنى من شأنه أن يدخل على المادة          

ه عواقب تخل بـذات جـوهر       الضمان اإلجرائي الممنوح للفرد ومن شأنه أن تترتب علي        
ولذلك ال خيار لدى المحكمة سوى أن تستنتج أن ال أحد من            . الحق الذي يحميه هذا الحكم    

. عقـب اعتقالـه   " بسرعة"إلى هيئة قضائية أو ُأفرج عنه       " بسرعة"أصحاب الدعاوى قُدم    
والحقيقة التي ال مراء فيها أن اعتقال واحتجاز أصحاب الدعاوى اسـتلهم مـن الهـدف                

مشروع المتمثل في حماية الجماعة المحلية ككل من اإلرهاب غير أن هذا في حد ذاته ال           ال
  ١٢٩."٣، الفقرة ٥يكفي لكفالة االمتثال للمتطلبات المحددة في المادة 

من االتفاقية األوروبية في حالة تم فيها الحبس االحتيـاطي          ) ٤(٥وأخيراً انتهكت أيضا المادة     
مناورات العسكرية ولم يمثل هذا المجند أمام محكمة عسكرية إال بعد خمسـة             لمجند من المجندين أثناء ال    

أيام من تاريخ توقيفه؛ والمناورات التي شارك فيها عسكريون ال يمكن التسليم بها كمبـرر لمثـل هـذا                   
من أن تنعقد فـي وقـت       "التأخير وكان المفروض أن تتخذ الترتيبات الالزمة لتمكين المحكمة العسكرية           

  ١٣٠.صد االمتثال لمتطلبات االتفاقية يومي السبت أو األحد عند اللزومقريب ق
  

  الجهاز المشروع التخاذ القرارات ١-٩-٤
 الذي تم التمديد في احتجازه السابق للمحاكمة مرات عديـدة مـن قبـل               ،كولومينفي قضية   

  : بينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ما يليالمدعي العام
لعناصر المتأصلة في الممارسة السليمة للسلطة القضائية أن تمارس         تعتبر اللجنة أن من ا    "

هذه السلطة من قبل جهة مستقلة تتحلى بالموضوعية والنزاهـة فـي تصـديها للقضـايا                
  ١٣١".المطروحة عليها

بأن المدعي العام يمكن اعتباره متحليـا       "وتبعاً لذلك وفي القضية اآلنفة الذكر لم تقتنع اللجنة          
" موظفا مخوال قانونا بممارسـة سـلطة قضـائية        "وضوعية والنزاهة الالزمتين لكي يعد      سستين الم ؤبالم

  ١٣٢.من االتفاقية) ٣(٩المادة " بالمعنى المقصود في
****  

المـادة  [بالمعنى المقصود فـي     " سلطة قضائية "يمارس  " موظفا ما "قبل أن يتيسر القول بأن      "
عض الشروط التي تتيح ضمانة للشخص المحتجز بعدم     يجب أن تتوفر فيه ب    ] من االتفاقية األوروبية  ) ٣(٥

   وبالتالي،١٣٣"الحرمان من الحرية بصورة تعسفية أو ال مبرر لها
وفـي هـذا    . ... مستقال عن السلطة التنفيذية وعن األطراف     ‘ الموظف‘يجب أن يكون    "

" الموظف"فإذا بدا في ذلك الوقت أن       : الصدد يكون المثول وقت الفصل في االحتجاز ماديا       
يمكنه أن يتدخل في وقت الحق في إجراءات جنائية باسم سلطة االدعاء فـإن اسـتقالله                

أن يستمع أقوال الفـرد الـذي       ‘ الموظف‘ويجب على   . ... ونزاهته يكونان محل تشكيك   
يمثل أمامه ويعيد النظر، بالرجوع إلى المعايير القانونية، فيما إذا كان االحتجاز لـه مـا               

  .٦٢، الفقرة ٣٤ و٣٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٢٩                                                           
١٣٠ Eur. Court HR, Case of Kaster v. the Netherlands, judgment of 28 November 1991, Series A, No. 221, p. 10 para. 25.  
 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٦مارس / آذار٢٢اآلراء المعتمدة في  (كولومين ضد هنغاريا، ٥٢١/١٩٩٢ البالغ رقم ١٣١

  .٣- ١١، الفقرة ٨١، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، نفس الفقرة ونفس الصفحة١٣٢
١٣٣ Eur Court HR, Case of Assenov and Others v. Bulgaria, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VIII, p. 3298, para. 146.   
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من النفوذ ما يخولـه     " للموظف" يكن االحتجاز مبررا وجب أن يكون        فإن لم . يبرره أو ال  
  ١٣٤...".إصدار أمر ملزم باإلفراج عن المحتجز

إصدار "غير ذي نفوذ يمكنه من      " الموظف"ويترتب على ذلك أنه في الحاالت التي يكون فيها          
مستقال بما فيـه    "اعتباره  فال يمكن   " قرارات ملزمة قانونا فيما يخص احتجاز المشتبه فيه أو اإلفراج عنه          

 عالوة على ذلك وفي الحاالت التي يمكن فيها للمدعين العامين الـذين             ١٣٥.)٣(٥ألغراض المادة   " الكفاية
 ضد المحتجـز    از أن يتخذوا في وقت الحق إجراء      يوافقون على قرار يصدره المحقق في مسألة االحتج       

 ١٣٦)"٣(٥دين بما فيه الكفاية ألغراض المـادة        غير مستقلين أو محاي   "في إطار دعوى جنائية فقد اعتبروا       
وبالمثل وحيث أمر نائب عام لمقاطعة من المقاطعات باحتجاز صاحب دعوى احتجازا احتياطيا وأجرى              

 ١٣٧.قـد انتهكـت   ) ٣(٥تحقيقا وتصرف الحقا بوصفه سلطة االدعاء في صياغة االتهام، رئي أن المادة             
  وطبقا للمحكمة األوروبية

اقية إمكانية أن يؤدي الموظف القضائي الذي يـأمر باالحتجـاز وظـائف             ال تستبعد االتف  "
إذا كـان يحـق     "أخرى ولكن هذا الضرب من الحياد يمكن أن يكون عرضة للتشكيك فيه             
  ١٣٨."لذلك الموظف أن يتدخل في الدعوى الجنائية الحقا كممثل لسلطة االدعاء

ة جنائية أمام قاض أو يجب أن يمثل بسرعة الشخص المعتقل أو المحتجز بسبب تهم
موظف قضائي آخر يكون مستقالً ونزيهاً ويتمتع بالسلطة الكافية التخاذ أمر ملزم 

تفسيرا ضيقاً وال يمكن " بسرعة"باإلفراج عن ذلك الشخص، ويجب أن تفسر عبارة 
 .حرمانه من جوهرها حتى في حاالت األزمات

  

ةمعقولحق الشخص في أن يحاكم في غضون مهلة           .٥
 أو يفرج عنه لحين المحاكمة

من العهد  ) ٣(٩ أعاله، تنص المادة     ٩-٤الذي عولج في الفرع     " السرعة"باإلضافة إلى شرط    
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمـادة       ) ٥(٧الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والمادة        

مهلة معقولـة   "نه يحق لكل فرد أن يحاكم في غضون         من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على أ      ) ٣(٥
وهذه الحماية منطقية بالنظر في آن واحد لحقيقة أن كل مـن            . أو يفرج عنه لحين المحاكمة    " من الزمن 

يتهم بجريمة لـه الحق في أن يفترض بريئا لغاية إلى أن يثبت عليه الجرم ولحقيقة أن الحرمان مـن                   
  .ثنائياًالحرية يجب أن يكون إجراءاً است

  

  . المرجع نفسه، نفس الفقرة والصفحة١٣٤                                                           
  .١٤٨، الفقرة ٣٢٩٩المرجع نفسه، الصفحة  ١٣٥
  .١٤٩، الفقرة ٣٢٩٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٦
١٣٧ Eur. Court HR, Huber Case v. Switzerland, judgment of 23 October 1990, Series A, No. 188, p. 17 para. 41.  
  .٤٣، الفقرة ١٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٨
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  "المدة المعقولة"مفهوم   ١-٥
مسالة تقيم في كل حالة علـى       ‘ مدة معقولة ‘ما يشكل   "رأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن       

ال يبـرر   ... المخصصات الكافية في نطاق الميزانية إلقامة العدل الجنائي         " بيد أن االفتقار إلى      ١٣٩."حدة
كذلك، وكون التحقيقات تجري في قضية جنائية       . لقضايا الجنائية التأخيرات غير المعقولة في الفصل في ا      

 وبعبارة أخـرى فـإن      ١٤٠."رها عن طريق اإلجراءات الكتابية ال يبرر مثل هذه التأخيرات         هتتم، في جو  
ال تبرر احتجازا يدوم أربع سنوات تالية لتاريخ إيقاف الضحية وهو تأخير ينتهك             " جمع األدلة "اعتبارات  

بسـبب احتجـاز    ) ٣(٩ وفي حالة أخرى تبينت اللجنة حدوث انتهاك للمـادة           ١٤١. العهد من) ٣(٩المادة  
 شهراً بناء على مجرد اتهامات وجهت إليه باالنتماء إلى حزب سياسـي اعتبـر               ٣١صاحب البالغ لمدة    

 عالوة على ذلـك فـإن       ١٤٢.غير شرعي بمقتضى دستور الحزب الواحد المعمول به يومئذ في ذلك البلد           
ذي يدوم أربع سنوات وأربعة أشهر دون أن يتحدد تاريخ للمحاكمة احتجاز يتعـارض مـع                االحتجاز ال 

 وفي قضية انقضى فيها نحو أربع سنوات بين نظر محكمة االسـتئناف فـي               ١٤٣.من العهد ) ٣(٩المادة  
 )٣(٩المسألة وبداية إعادة المحاكمة، وهي فترة ُأبقي فيها صاحب البالغ رهن االحتجاز تبين أن المـادة                 

  ١٤٤.قد انتهكتا) ج)(١٤٠٣والمادة 
من الدولة الطرف يبين السبب الذي من أجله تعرض صاحب البالغ           " مقنع"وفي غياب تفسير    

لالحتجاز االحتياطي دون محاكمة لمدة سنة وتسعة أشهر، خلصت اللجنة إلى أن هذا التأخير يعتبر هـو                 
  ١٤٥.)٣(٩وينتهك المادة " غير معقول"اآلخر 

 في إطار العهد الدولي والمتعلقة بالتأخير الذي ال موجب لـه في المثـول              والشكاوى المقدمة 
 ولذلك سينظر في أمثلة إضافية أيضـا        ١٤٦.)ج)(٣(١٤و) ٣(٩للمحاكمة تم النظر فيها في إطار المادتين        

 مـن   -الجزء األول   : الحق في محاكمة عادلة   في إطار الحكم األخير ستتناول في الفصل السادس بشأن          
  .لى المحاكمةالتحقيق إ

*****  
وفيما يتعلق بحق الفرد في أن يحاكم في غضون مدة معقولة من الزمن أو يفرج عنه لحـين                  

من االتفاقية األوروبية، رأت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن         ) ٣(٥المحاكمة المضمون في المادة     
ى ما بعد فترة معقولة من الـزمن        أن يتواصل إل  ... االعتقال المؤقت لألشخاص المتهمين الذي ال يجب        "

الذي يتم فيه تحديد التهمة ولو من قبل محكمة مـن           "وأن نهاية الفترة التي يعنى بها هذا الحكم هو اليوم           

 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٥اآلراء المعتمدة في  (فيالستر ضد بوليفيا. ن، ٣٣٦/١٩٩٨ البالغ رقم ١٣٩                                                           
  .٦-٥، الفقرة ٣٠٦، الصفحة A/47/40  العامةالرسمية للجمعية

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٤٠
  . المرجع نفسه١٤١
 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣يوليه / تموز١٤اآلراء المعتمدة في  (شيكو بواليا ضد زامبيا. ب، ٣١٤/١٩٩٨ البالغ رقم ١٤٢

  .٣-٦، الفقرة ٥٤، الصفحة )المجلد الثاني(، A/48/40 الرسمية للجمعية العامة
 ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤أكتوبر / تشرين األول٢١اآلراء المعتمدة في  (كون ضد السنغال. ف، ٣٨٦/١٩٨٩ البالغ رقم ١٤٣

  .٦-٨، الفقرة ، الصفحة)المجلد الثاني(، A/50/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامة
 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٥أبريل / نيسان٤اآلراء المعتمدة في  (شالتو ضد ترينيداد وتوباغو. ل، ٤٤٧/١٩٩١قم  البالغ ر١٤٤

  .٢-٧، الفقرة ١٩، الصفحة )المجلد الثاني(، A/50/40 الرسمية للجمعية العامة
 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨مارس / آذار١٩دة في اآلراء المعتم (بيركينز ضد جامايكا. أ، ٧٣٣/١٩٩٧ البالغ رقم ١٤٥

  .٣-١١، الفقرة ٢١٠، الصفحة )المجلد الثاني(، A/53/40 الرسمية للجمعية العامة
 وثيقة األمم  الوارد في،)١٩٩٨أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (تيلير ضد جامايكا. د، ٧٠٥/١٩٩٦ انظر على سبيل المثال البالغ رقم ١٤٦

والمادة ) ٣(٩؛ وتبينت اللجنة وجود انتهاك للمادة ١- ٧، الفقرة ١٧٩، الصفحة )المجلد الثاني(، A/53/40  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة،
  . شهراً فاصال بين لحظة التوقيف ولحظة المحاكمة٢٧حيث كان هناك فارق زمني قوامه ) ج)(٣(١٤
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 بيـد أن التـاريخ      ١٤٧.ويترتب على ذلك أنه ليس هو اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا           ". الدرجة األولى 
العتبار، رهنا بالظروف، يمكن أن يكون بدالً من ذلك هو اليـوم            النهائي للفترة الواجب أن تؤخذ بعين ا      

  ١٤٨.الذي يفرج فيه عن المتهم بعد أن يكون قد أودع الكفالة، على سبيل المثال
" إن معقولية استمرار احتجاز شخص متهم يجب أن تقيم في كل حالة وفقا لسماتها الخاصـة               "

إمكانية وجود اختالفات واسعة    "وهناك بالتالي   " تنوعةالعوامل التي يمكن أن تؤخذ بعين االعتبار جد م        "و
   وتبعا لذلك،١٤٩."النطاق في الرأي في تقييم معقولية احتجاز بعينه

تقع على عاتق السلطات القضائية الوطنية في المقام األول كفالة عدم تجـاوز االحتجـاز           "
علـى هـذه    ولهذه الغايـة يجـب      . السابق للمحاكمة لشخص متهم مدة معقولة من الزمن       

السلطات أن تفحص كافة الظروف الداعمة والنافية لوجود مصلحة عامة حقيقية تبرر، مع             
االعتبار الواجب لمبدأ افتراض البراءة، الخروج على قاعدة احترام حرية الفرد وأن تحدد             

والمحكمة مدعوة أساساً إلى أن تسـتند       . السلطات ذلك في قراراتها بشأن طلبات اإلفراج      
 المبينة في هذه القرارات وإلى الوقائع الحقيقية التي يـذكرها المحتجـز فـي               إلى األسس 

طلباته باإلفراج وطلبات االستئناف التي يقدمها من أجل أن تقرر المحكمة مـا إذا كـان                
  . أم ال٣، الفقرة ٥هناك انتهاك للمادة 

 ال غنى عنـه    بأن الشخص المعتقل قد ارتكب جريمة شرط         واستمرار وجود شبه معقولة   
لصحة استمرار االحتجاز ولكن بعد انقضاء مدة معينة من الزمن ال يعدو كافيا حيث يجب               
على المحكمة عندها أن تثبت ما إذا كانت األسس األخرى التي تذكرها السلطات القضائية              

ذات عالقة  "وفي الحالة التي تكون فيها تلك األسس        . تبرر باستمرار الحرمان من الحرية    
يجب على المحكمة أيضاً أن تتأكد مما إذا كانت السـلطات الوطنيـة             " وع وكافية بالموض

  ١٥٠...."في تصريف أمور الدعوى " اليقظة والعناية الالزمتين"المختصة قد توخت 

  آسينوفقضية 
 بارتكابه لست عشرة سرقة أو أكثر وكان هناك تخوف من أنه            آسينوفاتهم صاحب الدعوى، في قضية      

المحاكمة فـي   "قة إذا ما ُأفرج عنه، ولكن المحكمة األوروبية خلصت إلى أنه حرم من              سيعود إلى السر  
؛ على حين استغرق األمر سنتين كاملتين لكـي تُعـرض           )٣(٥في انتهاك للمادة    " غضون مهلة معقولة  

لـم يتخـذ أي إجـراء بشـأن         "القضية على المحكمة والحظت المحكمة أنه خالل سنة من تلك السنتين            
 وأضافت المحكمة قولها    ١٥١."ت حيث لم تجمع أدلة جديدة ولم يستجوب آسينوف إال مرة واحدة           التحقيقا

اعتبارا ألهمية الحق في الحرية وإمكانية استنساخ الوثائق ذات الصلة على سـبيل             "زيادة على ذلك إنه     
لعديـدة التـي    المثال بدال من إرسال الملف األصلي إلى السلطة المعنية في كل مناسبة، فإن المناشدات ا              

قدمها صاحب الدعوى لإلفراج عنه ما كان ينبغي أن يكون من أثرها تعليق التحقيق وبالتـالي تـأخير                  
كان مـن المهـم أن تتحلـى        "وهناك اعتبار إضافي وهو أنه بما أن صاحب الدعوى قاصر           ". محاكمته

  ١٥٢."السلطات باليقظة الالزمة لكفالة تقديمه إلى المحاكمة في غضون مهلة معقولة

  
                                                           ١٤٧ Eur. Court HR, Wemhoff Case v. Federal Republic of Germany, judgment of 27 June 1968, Series A, No.7, p.22, para.5 and 

p.23, para.9.  
١٤٨ Eur. Court HR, Case of Van der Tang v. Spain, judgment of 13 July 1995, Series A, No.321, p.18, para.58.  
١٤٩ Eur.Court HR, Wemhoff Case v. Federal Republic of Germany, judgment of 27 June 1968, Series A, No.7, p.24, para.10.  
١٥٠ Eur.Court Hr, Case of Assenov and others v. Bulgaria, judgment of 28 October 1998, Report 1998-VIII,p.3300, para.154; 

emphasis added.  
  .١٥٨ و١٥٧ الفقرتان ،٣٣٠١ المرجع نفسه، الصفحة ١٥١
  .١٥٧، الفقرة ٣٣٠١ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٢
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 فيما يتعلق بخطر تواري الشخص المتهم أكدت المحكمة األوروبية علـى أن             :خطر التواري 
يجـب أن يقـيم     "ولكـن   " ال يمكن أن يقيم فقط على أساس صرامة الحكم المنتظر أن يصدر           "هذا الخطر   

تواري بالرجوع إلى عدد من العوامل األخرى ذات العالقة بالموضوع الممكن إما أن تؤكد وجود خطر ال               
 ولكي يعتمد سبب كهذا     ١٥٣".أو تجعله يبدو ضئيالً إلى حد ال يمكن معه تبرير االعتقال انتظارا للمحاكمة            

يجب على المحاكم الوطنية أن تبين وجه الخطر القائم والمتمثل في التواري وال تكتفي بتأكيد االعتقـال                 
 ١٥٤."رق لماذا يوجد خطـر التـواري      بعبارات مماثلة إن لم نقل نمطية دون أن تبين بأي طريقة من الط            "

ولماذا لم تسع لمواجهة هذا الخطر على سبيل المثال عن طريق اشتراط تقديم كفالة وإخضاعه لمراقبـة                 
  ١٥٥".المحكمة

 وفي قضية تنطوي على االحتجاز السـابق        :االشتراك المشتبه فيه في ارتكاب جرائم خطيرة      
الجـرائم المـدعاة تتسـم      "مة األوروبية على أن     للمحاكمة لشخص متهم بتهريب المخدرات وافقت المحك      

؛ وشددت مع ذلك على أن وجود شـبهة         "الدليل الذي يدين صاحب الطلب دليل دامغ      "وأن  " بطابع خطير 
قوية باشتراك الشخص المعني في ارتكاب جرائم خطيرة، لئن شكل عامال مهما ذا عالقة بالموضوع، فال         

  ١٥٦."محاكمة لفترة طويلةيمكن وحده أن يبرر االحتجاز السابق لل
يمثل خطر معاودة اإلجرام أساسا آخر يمكن أن يبـرر االحتجـاز            : اإلجرامخطر العودة إلى    

أساسـين لهمـا    " شكل هذا األساس فضال عن خطر تواري صاحب الدعوى           توثاالحتياطي وفي قضية    
 ١٥٧الشهر الواحـد بقليـل    لتبرير احتجازه االحتياطي الذي دام ما يزيد على السنتين و         " أهميتهما وكافيين 

محل الطعن أخذت بعين االعتبـار طبيعـة الجـرائم          ) المحلية(القرارات  "والحظت اللجنة األوروبية أن     
أن المحاكم الوطنية مصيبة فـي تخوفهـا        "وانتهت إلى   " السابقة وعدد األحكام التي فرضت كنتيجة لذلك      
  ١٥٨."المعقول من أن المتهم ربما يرتكب جرائم جديدة

 بحكم خطورتها البالغة    -بعض الجرائم   "قبلت المحكمة األوروبية بأن      :"النظام العام المساس ب 
 قد تتسبب في قلق بالغ للجمهور كفيل بتبرير االحتجاز السابق للمحاكمة -وردود فعل الجمهور على ذلك 

  وذكرت في توضيحها لوجهة النظر هذه ما يلي". ولو لمدة محدودة من الزمن
 يمكن أن يؤخـذ     -...  ورهنا، بطبيعة الحال، بوجود دالئل كافية        -ة  في ظروف استثنائي  "

هذا العامل في االعتبار ألغراض االتفاقية، وعلى أية حال بالقدر الذي يسلم بـه القـانون                
بيد أن هـذا األسـاس      . بمفهوم المساس باألمن العام الذي تتسبب فيه الجريمة       ... المحلي

كافيا فقط بشرط استناده إلى حقائق يمكن أن تبين أن          يمكن أن يعتبر ذا عالقة بالموضوع و      
باإلضافة إلى ذلـك    . اإلفراج عن المتهم من شأنه أن يشكل في الواقع مساسا باألمن العام           

يظل االحتجاز مشروعا فقط إذا ظل النظام العام مهدداً حقيقة؛ واسـتمراره ال يمكـن أن                
  ١٥٩...".يتخذ لتوقع الحكم بالحبس

 الذي اتهم بالمشاركة في هجمة إرهابية قتل فيها شـخص واحـد،             - تومازيوفي قضية   
من باب المعقول افتراض أن هنـاك       " قبلت المحكمة بأنه     -بالرغم من تبرئته في النهاية      

ولكن ال بد وأن هذا الخطر قد اضـمحل         ] االحتجاز[خطر المساس بالنظام العام في بداية       

                                                           ١٥٣ Eur.Court HR, Case of Ya?ci and Sargin v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No.319-A, p.19, para.52.  
  .٥٥، الفقرة ١٩ االتفاقية، المرجع نفسه، الصفحة من) ٣(٥وفي هذه الحالة كان هناك خرق للمادة .  المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٥٤
١٥٥ Eur.Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No.241-A, p.37, para.98.  
١٥٦ Eur.Court HR, Case of Van der Tang v. Spain, judgment of 13 July 1995, Series A, No.321, p.19, para.63.  
١٥٧ Eur.Court HR, Case of Toth v. Austria, judgment of 12 December 1991, Series A, No.224, p19, paras.69-70 and 73.  
  .٧٠، الفقرة ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٨
١٥٩ Eur.Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No.241-A, p.36, para.91.  
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  ١٦٠."بعد انقضاء مدة زمنية معينة

ل يثور لمعرفة ما إذا كان في مجتمع ديمقراطي يسود فيه القانون يمكن مـن               بيد أن السؤا  
الوجهة القانونية أن يبرر االحتجاز السابق للمحاكمة ولو لمدة وجيزة باالستناد إلى مفهـوم قـانوني                

  .يمكن سوء استخدامه بسهولة مثل مفهوم النظام العام
يبرر االحتجاز السابق للمحاكمة أال      هناك أساس إضافي     :الضغط على الشهود وخطر التواطؤ    

وهو خطر الضغط الذي يمارس على الشهود وخطر التواطؤ بين المتهمين المشاركين؛ وبالرغم مـن أن                
 واألمر  ١٦١.هذا الخطر يبدو حقيقيا في بداية االحتجاز إال أنه ربما يتضاءل بالتدريج وقد يضمحل بالمرة              

 لحقوق اإلنسان في نهاية المطاف لكـي تقـيم مثـل هـذه              متروك للمحاكم الوطنية وللمحكمة األوروبية    
  .األخطار

 عندما تكون األسس التي تثار لتبرير االحتجاز هـي، مـن حيـث              :سلوك السلطات المحلية  
، يبقى مع ذلك على المحكمة األوربية أن تقيم سلوك السـلطات            "كافية"و" ذات عالقة بالموضوع  "المبدأ،  

 وتمـت   ١٦٢.)٣(٥ذي قضاه الفرد في االحتجاز االحتياطي بمقتضى الفقرة         المحلية نفسها لتبرير الوقت ال    
حق المتهم المحتجز في أن تبحث قضيته بالسرعة الالزمة ال يجـب أن             "اإلشارة في هذا الصدد إلى أن       

  ١٦٣."تعوقه جهود المحاكم الرامية إلى االضطالع بمهامها على النحو السليم
في قضية احتجز فيها صاحب     ) ٣(٥جود ألي خرق للمادة     وتبينت المحكمة على هذا النحو أن ال و       

 بعد أن اقترنت قضيته التي تنطوي على االتجار         ثالث سنوات وشهرين  الدعوى احتجازا سابقا للمحاكمة لمدة      
وكانـت  . ، فأصبحت على هذا النحو جزءاً من عمليـة معقـدة          شروع بالمخدرات بتحقيق جنائي آخر    غير الم 

 تواري صاحب الدعوى ظل قائما خالل فترة احتجازه االحتياطي الذي لـم يكـن               خطر"المحكمة مقتنعة بأن    
  ١٦٤."إلى أي افتقار لليقظة والحرص من جانب السلطات اإلسبانية"تطاول مدته يعزى 

) ٣(٥ اعتبر انتهاكا للمادة     خمس سنوات وسبعة أشهر   بيد أن االحتجاز السابق للمحاكمة لمدة       
بالسرعة المطلوبة وتطاول االحتجاز المطعون فيه لم       " اكم الفرنسية إجراءاً  من االتفاقية حيث لم تتخذ المح     

 ومثلما يالحظ، يمكن أن يكون سلوك       ١٦٥."يكن معزوا أساساً ال إلى تعقد القضية وال إلى سلوك صاحبها          "
  ١٦٦.الشخص المحتجز عامال ينبغي أن ينظر إليه عند تقييم معقولية االحتجاز السابق للمحاكمة

  
  ضمانات الحضور للمحاكمة: ل الحجز االحتياطي بدائ  ٢-٥

) ٣(٥من االتفاقية األمريكية والمادة ) ٥(٧من العهد الدولي الخاص والمادة ) ٣(٩تنص المادة 
من االتفاقية األوروبية على أن اإلفراج عن الشخص من االحتجاز يمكن أن يكون مشروطا بضـمانات                

  .الحضور للمحاكمة
*****  

  من العهد، رأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على الدوام أن) ٣(٩دة وفيما يتعلق بالما

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٦٠                                                           
  .٩٥-٩٢، الفقرات ٣٧ و٣٦ المرجع نفسه، الصفحتان ١٦١
  .١٠٣-٩٩، الفقرات ٣٩-٣٧ المرجع نفسه، الصفحتان ١٦٢
١٦٣ Eur.Court HR, Case of Van der Tang v . Spain, judgment of 13 July 1995, Series A, No.312, p.21, para.72.  
  .٧٦، الفقرة ٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٤
١٦٥ Eur.Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No.241-A, p.39, para.102.  
١٦٦ Eur.Court HR, Case of Clooth v. Belgium, judgment of 12 December 1991, Series A, No.225, pp.15-16, paras.41-44.  
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االحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يكون االستثناء ويجب أن يمنح اإلفراج عن الشخص             "
إال في الحاالت التي توجد فيها احتماالت تواري الشخص المتهم أو تدمير األدلة أو التأثير               

  ١٦٧".الية القضائية للدولة الطرفعلى الشهود أو الفرار من الو

 ال يعني في حد ذاته أنه يمكن احتجـازه          أجنبياًأن مجرد كون المتهم     "ومن رأي اللجنة أيضا     
مجرد تخمين الدولة الطرف بأن الشخص األجنبي ربما يفر من          " عالوة على ذلك فإن      ١٦٨"لحين محاكمته 

؛ )٣(٩فـي المـادة     " ن القاعدة المنصوص عليها   واليتها القضائية إن ُأفرج عنه بكفالة ال يبرر استثناء م         
وتبعا لذلك، في الحالة التي تمتنع فيها الدولة الطرف عن توفير معلومات تبرر شعورها بالقلق مـن أن                  

توضح لماذا يتعذر التصدي ألمر كهذا بتحديد مبلغ كفالة مالئم وشـروط أخـرى              "المتهم سيغادر البلد و   
  ١٦٩.قد انتهكت) ٣(٩ المادة  أنإلى، خلصت اللجنة "لإلفراج عن الشخص

****  
حين يكون السبب المتبقي الوحيد الستمرار االحتجاز هو        "وشددت المحكمة األوروبية على أنه      

الخوف من أن المتهم سوف يتوارى ومن ثم سيتجنب الحضور للمحاكمة، يغدو األمر باإلفراج عنه لحين                
ومن ناحية أخـرى    " انات بأنه سيكفل ذلك الحضور    المحاكمة واجبا إذا كان ممكنا الحصول منه على ضم        

وفي الحالة التي ال يتصرف فيها الشخص على النحو الذي يوحي بأنه سيكون مستعدا لتوفير مثل هـذه                  
الضمانات وال يمكن باإلضافة إلى ذلك أن تنتقد السلطات القضائية بسبب تصريف القضية خلصت اللجنة               

  ١٧٠.من االتفاقية) ٣(٥إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للمادة 

للشخص الذي يحتجز بناء على تهمة جنائية الحق في أن يحاكم في غضون مدة 
 في تُقيم معقولية االحتجاز السابق للمحاكمة. معقولة أو يفرج عنه لحين المحاكمة

  :ضوء كافة الظروف التي تكتنف قضية بعينها مثل
  خطورة الجرائم؛ •
 خطر التواري؛ •

  الشهود والتواطؤ مع مشاركين آخرين في الجريمة؛خطر التأثير على  •
 سلوك المحتجز؛ •

 سلوك السلطات المحلية؛ •

وينبغي أن يمنح اإلفراج، حيثما يكون مجديا، .بما في ذلك مدى تعقيد التحقيق الجاري
لحين المحاكمة وذلك باألمر بتوفير ضمانات إن لزم األمر بأن الشخص المتهم 

 . سيحظر محاكمته

 . خالل فترة االحتجازحق في افتراض البراءةاليحب ضمان 

  

 الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣ البالغ رقم ١٦٧                                                           
  .٣- ١٢، الفقرة ١٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40 الرسمية للجمعية العامة

  ). مضاف إلى النصالخط الغليظ( المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ١٦٨
  . المرجع نفسه١٦٩
١٧٠ Eur.Court HR, Wemhoff Case v. the Federal Republic of Germany, judgment of 27 June 1968, Series A, No.7, p.25, para.15.  
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الحق في الرجوع إلى محكمة لكي تفصل بسرعة أو  .٦
 بدون إبطاء في قانونية االعتقال

  :من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي) ٤(٩تنص المادة 
كمة لكي تفصل هذه    لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى مح           "

  ".المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني

  :من االتفاقية األمريكية على ما يلي) ٦(٧وتنص المادة 
يحق لكل شخص حرم من حريته اللجوء إلى محكمة مختصة، لكي تفصل تلك المحكمـة               "

و احتجازه وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االحتجـاز غيـر           دون إبطاء في شرعية اعتقاله أ     
وفي الدول األطراف التي تنص القوانين السائدة فيها على أنه يحـق ألي فـرد               . مشروع

حريته اللجوء إلى محكمة مختصة لكي تفصل تلك المحكمة في يعتقد أنه مهدد بالحرمان من 
ويحق للطـرف المعنـي أو      . ظلم هذا شرعية ذلك التهديد، ال يجوز تقييد أو إلغاء سبيل الت         
  ".لشخص آخر بالنيابة عنه أن يلتمس سبل التظلم هذه

  :من االتفاقية األوروبية على ما يلي) ٤(٥وتنص المادة 
يحق لكل شخص يحرم من حريته بسبب االعتقال أو االحتجـاز أن يقـيم دعـوى يـتم                  "

مر باإلفراج عنه إذا كان     بموجبها الفصل بسرعة من قبل محكمة في شرعية احتجازه واأل         
  ".ذلك االحتجاز غير شرعي

*****  
هذه الضمانات القانونية المهمة تنطبق على كافة أوجه الحرمـان مـن            والجدير بالذكر أن    

وارتأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضـاً        ١٧١.الحرية سواء في القضايا الجنائية أو القضايا اإلدارية       
  )"٤(٩يمكن أن تندرج في نطاق تطبيق المادة "فرض على مجند أن العقوبة التأديبية التي ت

إذا اتخذت شكل التقييدات التي تفرض زيادة على متطلبات الخدمـة العسـكرية العاديـة               "
ولكي . وتحيد عن الشروط العادية للعيش في إطار القوات المسلحة للدولة الطرف المعنية           

ؤخذ في االعتبار كامل مجموعة العوامل من يتم التثبت مما إذا كان األمر كذلك ينبغي أن ت
  ١٧٢".قبيل طبيعة ومدة وآثار وطريقة تنفيذ العقوبة أو اإلجراء المعني

  .١١٨-١١٧مــم المتحدة،الصفحتان مجموعة التعليقات الصادرة عن األ في ٨من العهد، انظر كذلك التعليق العام رقم ) ٤(٩فيما يخص المادة  ١٧١                                                           
 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٨٩أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في  (فوالن ضد فنلندا. أ، ٢٦٥/١٩٨٧ البالغ رقم ١٧٢

  .٤-٩، الفقرة ٢٥٧-٢٥٦، الصفحتان A/44/40، للجمعية العامة
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  هاملوفوالن قضية 

 حيث وضع صاحب البالغ في الحبس االنفرادي لمدة عشـرة           فوالنمنطبقة في حالة    ) ٤(٩كانت المادة   
الخدمة العادية وتتجاوز التقييـدات الطبيعيـة التـي         في حد ذاتها خارجة عن      "أيام وليال وهي مدة تُعد      

 وبالرغم من أن العقوبة التأديبية فُرضت من قبل سلطة إدارية غيـر             ١٧٣".تنطوي عليها الحياة العسكرية   
، "إتاحة الحق للشخص المحتجز في اللجوء إلى محكمـة قانونيـة          "أن الدولة الطرف كانت مقيدة بالتزام       

 وفـي   ١٧٤".إذا كانت المحكمة مدنيـة أو عسـكرية       "ة بعينها لم يكن يهم ما       بالرغم من أنه في هذه الحال     
 حيث لم تكن تتوفر لصاحب البالغ إمكانية إقامة دعوى أمام محكمة للفصل فـي شـرعية                 هاملقضية  

  ١٧٥.)٤(٩اعتقاله بغرض إبعاده خلصت اللجنة بالمثـل إلى أن انتهاكا حدث للمادة 

  
 متاحا بصورة فعلية  عية حرمان الشخص من حريته      ويجب أن يكون الحق في الطعن في شر       

رهـن  حيث إن الشخص الذي حرم من حريته والذي ُأبقـي           ) ٤(٩ورأت اللجنة أن انتهاكا حدث للمادة       
  ١٧٦."بصورة فعلية من الطعن في اعتقاله واحتجازه" قد حرم الحبس االنفرادي

 المبدأ، إلى المحاكم أن     وبالمثل وفي حالة كان فيها بوسع صاحب البالغ أن يطلب، من حيث           
يمثل أمام المحكمة وحيث لم يجحد أحد حقيقة أن هذا الشخص لم تتوفر لـه سبل الحصول على تمثيـل                   

 من ناحية أخرى وعلى     ١٧٧.من العهد قد انتهكت   ) ٤(٩قانوني خالل احتجازه انتهت اللجنة إلى أن المادة         
طلبا ذلك المثول، لـم تـتمكن اللجنـة مـن           حين أن هناك شواهد بأن صاحب البالغ أو ممثله القانوني           

  ١٧٨".الشخص اآلنف الذكر حرم من فرصة مراجعة محكمة دون تأخير لشرعية اعتقاله"الخلوص إلى أن 
وأخيراً وفي الحاالت التي كان فيها أمر المثول أمام محكمة ال ينطبق على أشخاص حرمـوا                

أولئك األشخاص حرموا من إمكانيـة الـتظلم        ألن  ) ٤(٩من حريتهم تبينت المحكمة وجود انتهاك للمادة        
  ١٧٩.الفعال من احتجازهم واعتقالهم

  
  اإلجراءات القانونية التي تضمن التقيد بهذا الشرط  ١-٦

يتضح من صيغة األحكام التعاهدية الوارد ذكرها أعاله أن شرعية االحتجاز يجب أن تحددها              
إلى وزير الداخلية على سبيل المثال ال يمثـل         وتبعا لذلك فإن الطعن في أمر باالحتجاز الموجه         . محكمة

وعلـى الـرغم مـن أن       . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      ) ٤(٩تقيدا بشروط المادة    
إال أنه ال يفي بالشرط     " قدرا معينا من الحماية والمراجعة لشرعية االحتجاز      "اللجنة ترى أن الطعن يوفر      

  )٤(٩الوارد ذكره في المادة 
  .٥-٩، الفقرة ٢٥٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٣                                                           

  .٦-٩ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٤
 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٨٧أبريل / نيسان٣اآلراء المعتمدة في  (هامل ضد مدغشقر. أ، ١٥٥/١٩٨٣ البالغ رقم ١٧٥

  .٢٠، الفقرة ١٣٨، الصفحة A/42/40، للجمعية العامة
) ١٩٨٢أكتوبر / تشرين األول٢١اآلراء المعتمدة في  (درميت بارباتو. هـ. وهـ. أ. ة عن جدرميت بالنياب. غ. هـ، ٨٤/١٩٨١ البالغ رقم ١٧٦

  .١٣٣ في الصفحة ١٠، الفقرة A/38/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالوارد في وثيقة األمم المتحدة، 
 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٩٤ أبريل/ نيسان٧اآلراء المعتمدة في  (بري ضد جامايكا. أ، ٣٣٠/١٩٨٨ البالغ رقم ١٧٧

  .١- ١١، الفقرة ٢٧-٢٦، الصفحات )المجلد الثاني(، A/49/40، للجمعية العامة
ق  الوثائالوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول١٨اآلراء المعتمدة في  (ستيفنز ضد فنلندا. ، ل٣٧٣/١٩٨٩ البالغ رقم ١٧٨

  .٧- ٩، الفقرة ٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، الرسمية للجمعية العامة
الوارد ) ١٩٧٩أكتوبر / تشرين األول٢٦اآلراء المعتمدة في (سانتيو فالكادا ضد أوروغواي . د. أ،  R.2/9 انظر، على سبيل المثال، البالغ رقم١٧٩

راميريز ضد . ت. ، وR.2/4 والبالغ رقم ١٢، الفقرة ١١٠، الصفحة A/35/40، لعامة الوثائق الرسمية للجمعية افي وثيقة األمم المتحدة، 
  .١٢٦ في الصفحة ١٨، الفقرة )١٩٨٠يوليه / تموز٢٣اآلراء المعتمدة في  (أوروغواي
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الذي يتوخى تحديد شرعية االعتقال من قبل محكمة لكـي تُكفـل أعلـى درجـة مـن                  "
  ١٨٠".الموضوعية واالستقالل في عملية المراقبة هذه

على هذا النحو وفي الحالة التي حرم فيها صاحب البالغ بمقتضى القانون الفنلندي المتعلـق               
ة االحتجاز من قبل محكمة إلى ما       باألجانب بناء على أوامر صادرة عن الشرطة تعذرت مراجعة شرعي         

وترى اللجنة أن تأخيراً كهذا ينتهك المادة       . بعد سبعة أيام حيث تأكد أمر االحتجاز من قبل وزير الداخلية          
الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة "التي مفادها أنه يجب أن يكون في استطاعة المحتجز ) ٤(٩

  ١٨١". باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني في قانونية اعتقاله، وتأمردون إبطاء

  ضد أستراليا. أقضية 
في حالة تتعلق بمواطن كمبودي طلب مركز الالجئ مـن أسـتراليا وهـي حالـة               ) ٤(٩انتهكت المادة   

 األمر باإلفراج عن فرد على تقييم ما إذا كان هذا الفـرد             مراقبة وصالحية في  " المحاكم"اقتصرت فيها   "
؛ فإذا كانت المعايير المتعلقة بالفصل في هذه " بالمعنى المقصود في القانون المعدل للهجرة      "شخصا معينا "

المسألة قد تم الوفاء بها فإن المحاكم ال تملك سلطة مراجعة احتجاز هذا الفرد بشكل مسـتمر أو األمـر     
 ١٨٢".باإلفراج عنه

  :بيد أن من رأي اللجنة أن
 ٩ من المـادة     ٤مة لشرعية االحتجاز بموجب الفقرة      عملية المراجعة التي تقوم بها المحك     "

والواجب أن تشمل إمكانية األمر باإلفراج عن الشخص ال تقتصر علـى مجـرد امتثـال                
وعلى حين أن النُظم القانونية الوطنية قد تـنص علـى طـرق             . االحتجاز للقانون المحلي  

فـإن مـا هـو حاسـم        ري،  متباينة لكفالة المراجعة التي تقوم بها المحكمة لالحتجاز اإلدا        
 هو أن تكون هذه المراجعة حقيقية فيما يترتـب          ٩ من المادة    ٤بالنسبة ألغراض الفقرة    

 .عليها من آثار وليست مجرد مراجعة شكلية

إذا ما كـان    "وبالنص على أنه يجب أن تكون المحكمة مخولة األمر باإلفراج عن الشخص             
 تخويل المحكمة سلطة األمر باإلفراج      ٩  من المادة  ٤تشترط الفقرة   " االحتجاز غير شرعي  

 أو المتطلبات الواردة فـي      ٩ من المادة    ١إذا كان االحتجاز ال يتمشى مع متطلبات الفقرة         
 التي يبدو واضحا أنهـا      ٩ من المادة    ٥وهذا االستنتاج تؤيده الفقرة     . المواد األخرى للعهد  

ضى أحكام القانون المحلي    بمقت" غير مشروع "تحكم منح تعويض عن االحتجاز الذي يكون        
  ١٨٣.أو بالمعنى المقصود في العهد

" اقتصرت على التقييم الشكلي لحقيقة بينـة      "وبما أن المراجعة التي قامت بها المحكمة، في هذه القضية،           
بالمعنى المقصود في قانون الهجرة األسترالي، انتهت اللجنة إلى         " شخص معين "وهي أن صاحب البالغ     

 ١٨٤.من العهد، قد انتهك) ٤(٩م محكمة بمراجعة اعتقاله كما تضمنه المادة أن حقه في أن تقو

  
*****  

 الوثائق الرسمية م المتحدة، الوارد في وثيقة األم) ١٩٩٠أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (توريس ضد فنلندا. أ. م، ٢٩١/١٩٨٨ البالغ رقم ١٨٠                                                           
  .٢-٧، الفقرة ١٠٠ و٩٩، الصفحتان )المجلد الثاني (A/45/40، للجمعية العامة

  .١٠٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٨١
  الوثائق الرسمية، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٣اآلراء المعتمدة في  (ضد أستراليا. أ، ٥٦٠/١٩٩٣ البالغ رقم ١٨٢

  .٥- ٩، الفقرة ١٤٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40 للجمعية العامة
  .٥-٩، الفقرة ١٤٤-١٤٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٣
  .١٤٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٤
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من االتفاقية  ) ٦(٧وتقوم محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بصورة متسقة ببحث المادة           
ادة  فيما يتعلق بالحق في الحماية القضائية ونص هذه الم  ٢٥األمريكية لحقوق اإلنسان باالقتران مع المادة       

  :هو اآلتي
لكل شخص الحق في أن يلجأ ببساطة وبسرعة إلى محكمـة مختصـة أو هيئـة                  -١"

قضائية لحماية نفسه من التصرفات التي تنتهك حقوقه األساسية المعترف بها في دسـتور              
أو قوانين الدولة المعنية أو في هذه االتفاقية ولو كان ذلك االنتهاك قد اقترفـه أشـخاص                 

  .أداء مهامهم الرسميةيتصرفون في نطاق 

  :تتعهد الدول األطراف بما يلي  -٢
كفالة إتاحة السبيل ألي شخص يطالب باالنتصاف لكي تفصل في حقه             - أ  

  سلطة مختصة ينص عليها النظام القانوني في الدولة؛
  تطوير إمكانيات التظلم القضائي؛  - ب  
  ".حين تتقرروكفالة قيام السلطات المختصة بإنفاذ أوجه االنتصاف   - ج  

الحق في التظلم البسيط والسريع أو في أي        "وقد أكدت محكمة البلدان األمريكية على الدوام أن         
وجه فعال آخر من أوجه االنتصاف الذي يطلب من محكمة مختصة والتي تحمي ذلـك الشـخص مـن                   

  التصرفات التي تنتهك حقوقه األساسية
 االتفاقية األمريكية وحـدها بـل سـيادة         هو ركن أساسي من األركان التي تقوم عليها ال        "

 وثيقـة الصـلة     ٢٥والمادة  . ... القانون ذاتها في مجتمع ديمقراطي وفقا ألحكام االتفاقية       
من االتفاقية األمريكية من حيث أنها تُسـند مهـام          ) ١(١بااللتزام العام الوارد في المادة      

  ١٨٥".الحماية إلى الدول األطراف من خالل تشريعاتها الوطنية

  عالوة على ذلك،
فإن غياب سبيل االنتصاف الفعال من االنتهاكات للحقوق التي تعترف بها االتفاقية يشكل             "

. في حد ذاته انتهاكا لالتفاقية من جانب الدولة الطرف التي ينعدم فيها سـبيل االنتصـاف               
كفـي  وبهذا المعنى يلزم التشديد على أن سبيل االنتصاف هذا، لكي يكون قائم الذات، ال ي              

بل يجب بدال من    النص عليه في الدستور أو في القوانين أو أن يعترف به اعترافا رسميا              
ذلك أن يتسم بالفعالية الحقة في إثبات ما إذا كان قد حدث انتهاك لحقوق اإلنسان وفعاال                

  .١٨٦."في جبر الضرر
 فـي   وكما سـيرى  " يصدق هذا االستنتاج في الظروف العادية والخاصة      "وفي نظر المحكمة    

أن يسفر عن إلغاء أو     "الفصل السادس عشر من هذا الدليل ال يمكن السماح حتى إلعالن بحالة الطوارئ              
إبطال فاعلية الضمانات القضائية التي تقتضي االتفاقية من الدول األطراف إنشاءها لحماية الحقوق التي              

  ١٨٧".ال يجوز تقييدها أو إلغاؤها بسبب حالة طوارئ
 تبينت محكمة البلدان األمريكية وجود انتهـاك للمـادة          تروزي وآخرين كاستيو بي وفي قضية   

 كلتيهما، نظرا ألن أصحاب الدعوى الذين ُأدينوا في وقت الحق بتهمة الخيانـة مـن                ٢٥والمادة  ) ٦(٧
حيث صدر  : لم يكونوا يملكون سبيال للجوء إلى الضمانات القضائية       " ال وجه لها  "طرف محكمة عسكرية    

يحرم األشخاص المشتبه في ضلوعهم في اإلرهاب أو الخيانة مـن           "ينظم جريمة الخيانة    مرسوما بقانون   
وهناك مرسوم ثان بقانون معدل لقـانون       ". الحق في رفع دعاوى ترمي إلى التماس الضمانات القضائية        

                                                           ١٨٥ I-A Court HR, Casitllo Peruzzi et al. Case v. Peru, judgment of May 30 1999, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/III.47, doc. 6  
Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights 1999, p. 276, para. 184.  

  .؛ والخط الغليظ مضاف إلى النص١٨٥، الفقرة ٢٧٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٦
  .١٨٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٨٧
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مـة ال  أمر اإلحضار أمام المحك"األمر بالمثول أمام المحكمة وإجراءات إنفاذ الحقوق الدستورية مفاده أن    
أو عندما يكـون صـاحب      ) التحقق(تمر بطور المسألة    " صاحب االلتماس "يسمح به عندما تكون قضية      

  ١٨٨".االلتماس قيد المحاكمة بسبب ذات الوقائع التي يسعى إلى التظلم منها
 على أن أوجه التظلم التي تنظمها المادة        ،شواريز ريزيرو وشددت المحكمة مجددا، في قضية      

شرعية االعتقال  هو استصدار قرار دون تأخير بشأن       ... ون فعالة نظرا ألن غرضها      يجب أن تك  ) "٦(٧
؛ وتذرعت  "أمر باإلفراج عن الشخص   "وإذا ما كانا غير شرعيين الحصول دون تأخير على          " أو االحتجاز 

 حيـث رأت  األمر باإلحضار أمام المحكمة في حاالت الطوارئ    المحكمة باإلضافة إلى ذلك بفتواها بشأن       
  :ا يليم

لكي يتحقق الغرض من أمر اإلحضار أمام المحكمة أال وهو الفصل القضائي في شرعية              "
يلزم إحضار الشخص المحتجز أمام قاض مختص أو هيئة قضائية مختصـة            االحتجاز،  

ويلعب أمر اإلحضـار    ). الخط الغليظ مضاف إلى النص    ( لهما الوالية على ذلك الشخص    
 في كفالة احترام حياة الشخص وسالمته البدنية        اً حيوي اًورأمام المحكمة في هذا المضمار د     

من خالل الحيلولة دون اختفائه أو إبقاء المكان الذي يوجد فيه طي الكتمان وفي حمايتـه                
من التعذيب أو غيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو الالإنسـانية أو المهينـة                

."...١٨٩  

المحكمة العليا في أمر اإلحضار أمام المحكمة بعد أكثر         وفي هذه الحالة بعينها تصرف رئيس       
من أربعة عشر شهراً من تاريخ تقديم األمر وتبعا لذلك فإن السيد شواريز ريزيرو لم يكن يملك سـبيالً                   

  ١٩٠."بسيطا وسريعا وفعاال للتظلم
 بيرو  من االتفاقية األمريكية في قضية رفض فيها العسكر في        ) ٦(٧وأخيراً فقد انتهكت المادة     

التقيد بالقرار الصادر عن غرفة القانون العام التابعة لمحكمة العدل العليا في ليما التي سـاندت التماسـا                  
  ١٩١.بأمر اإلحضار أمام المحكمة وقد تجاهل العسكر القرار الصادر ومضوا قُدما في سبيل إنفاذ االعتقال

*****  
لــه  "اقية األمريكية لحقوق اإلنسـان      من االتف ) ٤(٥الوارد في المادة    " الشرعي"ثم إن مفهوم    

ما إذا كان االعتقـال أو االحتجـاز يمكـن          "من تلك المادة، ومسألة تبين      " ١المعنى نفسه الوارد في الفقرة      
يلزم الفصل في ذلك ليس في ضوء القانون المحلي وحده بل كذلك في ضـوء نـص                 " اعتبارهما قانونيين 

 ١٩٢"٥ من المـادة     ١ والغاية من التقييدات التي تسمح بإجرائها الفقرة         االتفاقية والمبادئ العامة المجسدة فيها    
إقامة دعوى من أجـل قيـام محكمـة         " للشخص المعتقل أو المحتجز   ) ٤(٥وعلى هذا النحو تخول المادة      

 ١٩٣)١(٥بالمعنى الوارد في المادة     " للشرعية" التي تُعتبر أساسية     اإلجرائية والموضوعية بمراجعة الشروط   
أال : ٥بما يتفق مع الغاية من المادة       أن تجري باإلضافة إلى ذلك      " أن عملية المراجعة يجب      وهذا يعني 

  ١٩٤."وهي حماية الفرد من التعسف خاصة فيما يخص بالوقت الالزم التخاذ قرار بشأنه

  .١٨٨رة ، الفق٢٧٧ والصفحة ١٨٠-١٧٩، الفقرتان ٢٧٦-٢٧٥ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٨                                                           
١٨٩ I-A Court HR, Suarez Rosero Case v. Ecuador, judgment of November 12, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, 

Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights 1997, p. 298, para. 63. .  
  .٦٦-٦٤ المرجع نفسه، الفقرات ١٩٠
١٩١ I-A Court HR, Cesti Hartado Case v. Peru, judgment of September 29, 1999, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/III.47, doc. 6 ، التقرير

  .٤٤٧-٤٣٧؛ للوقوف على كامل الوقائع انظر الصفحات ١٣٣، الفقرة ٤٤٣، الصفحة ١٩٩٩السنوي لمحكمة البلدان األمريكية 
١٩٢ Eur. Court HR, Case of Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145, p. 34, 

para. 65.  
١٩٣ Eur. Court HR, Case of Assenov and Others v. Bulgaria, judgment of 28 October 1998-VIII, p. 3302, para. 162.  
١٩٤ Eur. Court HR, Keus Case v. Netherlands, judgment of 25 October 1990, Series A, No. 185-C, p. 66, para. 24.  
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تمكين الشخص رهن الحبس االحتياطي بإقامة دعوى    "باإلضافة إلى ذلك    ) ٤(٥وتشترط المادة   
بالنظر إلى االفتراض الذي تتضـمنه االتفاقيـة والقائـل          "و" للطعن في شرعية اعتقاله    في آجال معقولة  

يلزم إجراء مراجعة دورية فـي فتـرات زمنيـة فاصـلة            ... بوجوب أن يكون االحتجاز محدود المدة       
  ١٩٥."...قصيرة

حيث تعرض الشخص لالحتجاز السـابق للمحاكمـة طيلـة          ) ٤(٥وتبعا لذلك، انتهكت المادة     
 ومن ناحية   ١٩٦م يخول بحث ذلك االحتجاز المتواصل إال مرة واحدة ودون االستماع إلى أقواله            سنتين ول 

أخرى، لم ينتهك هذا الحق في القضية التي اختار فيها أصحاب الدعوى عدم االستفادة من أمر اإلحضار                 
أحكام "هاب  أمام المحكمة من أجل الطعن في شرعية حاالت االعتقال واالحتجاز بمقتضى قانون منع اإلر             

  ١٩٧. ذي الصلة باألوضاع السائدة في آيرلندا الشمالية١٩٨٤لعام " مؤقتة
أن إمكانية االستماع إلى أقوال     " تفيد السوابق القضائية للمحكمة األوروبية       :مبدأ تكافؤ السالح  

سجين إما بصفة شخصية أو عند الضرورة من خالل شكل من أشكال التمثيل واردة في بعض األمثلـة                  
وهذا يصدق بوجـه  " ا من الضمانات األساسية لإلجراءات المطبقة في مسائل الحرمان من الحرية          بوصفه
 وهذا التكافؤ   لتكافؤ األسلحة في حاالت اعتبار حضور السجين وسيلة من وسائل تأمين االحترام           "خاص  

بالمثـل تشـترط    و١٩٨.سمة من السمات الرئيسية المتأصلة في اإلجراءات القضائية المتبعة وفقاً لالتفاقية     
االستماع إلى األقوال في سياق إجراء يتنازع فيه الخصـمان ويشـتمل علـى التمثيـل                 "١٩٩)٤(٥المادة  

وحيث يكون الرهان حكم بمدة طويلـة بالسـجن وتكـون           " "القانوني وإمكانية دعوة الشهود واستجوابهم    
دى الخطورة التي   للسمات المتصلة بشخصية صاحب الدعوى ولمستويات نضجه أهمية في الفصل في م           

  ٢٠٠."يشكلها الشخص
وفي الحالة التي كان فيها محامي صاحب الدعوى، أثناء األيام الثالثين األولى من الحـبس،               

وفقا للقانون كما يفسر قضائيا، غير قادر على االطالع على أي شيء في الملف، وبخاصة التقارير التي                 "
قصر في كفالة   "حكمة األوروبية إلى أن اإلجراء      خلصت الم " الشرطة... ُأعدت من قبل قاضي التحقيق و     

وفي الحاالت التي كان    "؛  ‘تنازع فيه الخصمان بشكل حق    ‘إجراءاً  "ولذلك ال يمكن اعتباره     " تكافؤ السالح 
فيها محامي التاج مطلعا على الملف بأسره لم يتح اإلجراء فرصة لصاحب الدعوى للطعن على النحـو                 

  ٢٠١.مدت مبررا للحجز االحتياطيالمناسب في األسباب التي اعت
ال تجبر الدول المتعاقدة على األخذ بمستوى ثـان مـن االختصـاص لبحـث               ) "٤(٥والمادة  

لكن في الحاالت التي يقع فيها هذا البحث يجـب علـى الدولـة              " الطلبات المتعلقة باإلفراج عن المحتجز    
منحها أثناء االستئناف أمـام محـاكم       من حيث المبدأ أن تمنح المحتجزين نفس الضمانات التي ت         "المعنية  

  ٢٠٢."يتنازع فيها الخصمان بحق"اإلجراءات التي "ومن ثم تضمن للمحتجز ". الدرجة األولى

                                                           ١٩٥ Eur. Court HR, Case of Assenov and Others v. Bulgaria, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VIII, p. 3302, para. 162.  
  .١٦٥، الفقرة ٣٣٠٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٦
١٩٧ Eur. Court HR, Case of Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145, pp. 

34-35, paras. 63-65.  
١٩٨ Eur. Court HR, Case of Kampanis v. Greece, judgment of 13 July 1995, Series A, No. 318-B, p. 45, para. 47 .  
  .٥٨، الفقرة ٤٨فحة  المرجع نفسه، الص١٩٩
٢٠٠ Eur. Court HR, Case of Hussain v. the United Kingdom, judgment of 21 February 1996, Reports 1996-J, p. 271, paras. 59-
ازع الخصوم؛ انظر لتمكين صاحب الدعوى من إجراء تن" أداة مناسبة"، ومع ذلك قبلت المحكمة أيضا بأن تقديم تعليقات كتابية من شأنه أن يشكل 60

، السلسلة ألف، رقم ١٩٨٦أكتوبر / تشرين األول٢١وثائق المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية سانشيز ريث ضد سويسرا الحكم الصادر في 
  .في هذه الحالة) ٤(٥؛ وقد انتهكت المادة ٥١، الفقرة ١٩، الصفحة ١٠٧
٢٠١ Eur. Court HR, Lamy Case v. Belgium, judgment of 30 March 1989, Series A, No. 151, pp. 16-17, para. 29.  
٢٠٢ Eur. Court HR, Case of Toth  v. Austria, judgment of 12 December 1991, Series A, No. 224, p. 23, para. 84.  
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قد تختلف بعض   ) ٤(٥ إن االشتراطات الواردة في المادة       :التفاوت في االشتراطات اإلجرائية   
). و (-) أ)(١(٥بموجـب المـادة     الشيء رهنا باألساس المحدد الذي احتجز بناء عليه الشخص المعني           

السـلطات  فعلى سبيل المثال، وعلى النقيض من القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية التي اتخـذتها               
العمل على أن تعيد المحكمـة النظـر فـي القـرار            "، والتي يحق على إثرها للشخص المعني        اإلدارية
مضمنة في قرار حرمان الشخص من الحرية       ") ٤(٥ فإن المراجعة المطلوبة بمقتضى المادة       ٢٠٣."المتخذ

وعلى سبيل المثال، حينما يفـرض      " عندما يتخذ ذلك القرار من قبل المحكمة في اختتام الدعوى القضائية          
  ٢٠٤.من االتفاقية) أ)(١(٥وفقا للمادة " اإلدانة من قبل محكمة مختصة"حكم بالسجن بعد 

) ٤(٥ الحظت المحكمة تقتضـي المـادة         غير أنه مثلما   :المراجعة الدورية لشرعية االحتجاز   
فيما يتعلـق علـى     " في بعض األحيان إمكانية المراجعة الالحقة التي تقوم بها محكمة لشرعية االحتجاز           "

سبيل المثال باحتجاز األشخاص بدعوى افتقادهم مداركهم العقلية استنادا إلى المعنى الوارد فـي المـادة                
أنه من باب   "وفي نظر المحكمة    ".  التي بررت في البداية الحبس     حيث يمكن أن تنتفي األسباب    (  "  ه)(١(٥

بوصفها تجعـل هـذه     ...  من تلك المادة       ٤ أن تفسر الفقرة     ٥ما يتعارض مع موضوع وغرض المادة       
الفئة من الحبس عصية على مراجعة شرعيتها في وقت الحق شـريطة صـدور القـرار أصـالً عـن             

  ٢٠٥."محكمة
بعد اإلدانة من قبل "االحتجاز "وروبية ينطبق المبدأ نفسه أيضا على ووفقا لما رأته المحكمة األ

، بما فـي ذلـك،      "ولكن في بعض الظروف المحددة فحسب     ) أ(١الوارد ذكره في الفقرة     " محكمة مختصة 
  :على سبيل المثال

 ؛"وضع الشخص الذي يعود إلى اإلجرام مجددا تحت تصرف الحكومة في بلجيكا" 
 ؛"كم عليه بالسجن المؤبد في بريطانيا العظمىاستمرار احتجاز شخص ح" 
  ٢٠٦".احتجاز شخص ألسباب أمنية متخلف ذهنيا ومختل المدارك العقلية في النرويج" 

وفي هذه الظروف يجب بوجه خاص أن تتاح في وقت الحق لألشخاص المحـرومين مـن                 
  .حريتهم إمكانية قيام محكمة عادية بمراجعة احتجازهم في فترات فاصلة متماثلة

أودعوا الحبس اإللزامي في مؤسسة لألمراض      (وفيما يتعلق بأشخاص مختلي المدارك العقلية       
من حيث المبدأ وعلى أي حال حيث ال يكون         "يحق لهم   " النفسية ولفترة متطاولة أو غير محددة من الزمن       

 معقولـة   هناك أي استعراض دوري تلقائي للطابع القضائي، أن يتخذوا إجراءات على مراحل من الزمن             
...  بالمعنى المقصود في االتفاقية      -احتجازهم  " عدم شرعية "قبل أن تعمد محكمة من المحاكم إلى إشهار         

 بيـد أن مثـل هـذه        ٢٠٧" سواء أمرت بذلك االحتجاز محكمة مدنية أو محكمة جنائية أو سلطة أخرى            -
 التي تُعتبر وفقا لالتفاقيـة،      واسعة النطاق بما فيه الكفاية وتتناول تلك الشروط       "المراجعة يجب أن تكون     

لشخص من األشخاص على أساس اختالل المدارك العقلية، خاصة         " المشروع"أساسية من أجل االحتجاز     
  ٢٠٨".وأن األسباب التي يمكن أن تبرر في البداية مثل ذلك االحتجاز ربما تنتفي بعد ذلك

                                                           ٢٠٣ Eur. Court HR, Luberty Case v. Italy, judgment of 23 February 1984, Series A, No. 75, p. 15, para. 31.  
٢٠٤ Eur. Court HR, Case of Iribarne Perez v. France, judgment of 24 October 1995, Series A, No. 323-C, p. 63, para. 30.  
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٢٠٥
  . المرجع نفسه٢٠٦
٢٠٧ Eur. Court HR, Case of X. v. the United Kingdom, judgment of 5 November 1981, Series A, No. 46, para. 52 at p. 23.  
  .٥٨، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٨
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  :االحتجاز ألسباب الصحة العقلية
  ضد المملكة المتحدة. سقضية 

ألنه بالرغم من إجراءات أمر اإلحضار أمـام        ) ٤(٥المادة  ضد المملكة المتحدة انتهكت     . سي قضية   ف
إجراءات مالئمة تسمح للمحكمة ببحث ما إذا كان االختالل العقلي الذي يشـكوه             "المحكمة، لم تكن هناك     

لحبس اإللزامي هو   المريض ما زال موجودا وما إذا كان وزير الداخلية يحق لـه أن يعتقد أن مواصلة ا               
 وبالنظر إلى السلطة التقديرية التنفيذية التي يتمتع بها وزيـر           ٢٠٩".أمر ضروري ولمصلحة األمن العام    

الداخلية في األمر بإعادة صاحب الدعوى إلى مستشفى األمراض العقلية، فإن المراجعة التي مارسـتها               
بمدى ممارسـة تلـك السـلطة       "تعلق إال   المحاكم الوطنية في إجراءات أمر اإلحضار أمام المحكمة ال ت         

  ٢١٠".التقديرية على نحو مطابق لنظام التمكين القائم

  

  :احتجاز األحداث لغرض اإلشراف التربوي
  بوعمارقضية 

اإلشـراف  حرم من حريته ووضع رهن السجن االحتيـاطي لغـرض          حدثفي الحالة التي يحتجز فيها      
" بال شك محكمة من وجهة النظر التنظيمية      "األحداث تمثل    قبلت المحكمة األوروبية بأن محاكم       التربوي

 فقط بشرط   ٤، الفقرة   ٥أن تدخل هيئة مفردة من هذا النوع سيفي بمتطلبات المادة           "مع أنها شددت على     
اإلجراء المتبع ذا طابع قضائي ويمنح الفرد المعني الضمانات المالئمة لنوع الحرمـان مـن               "أن يكون   

يجب على المحكمة، عندما تحدد ما إذا كانت اإلجـراءات تـوفر الضـمانات               و ٢١١".الحرية قيد النظر  
 ٢١٢".المالئمة،أن تراعي الطبيعية المعينة للظروف التي تمت فيها تلك اإلجراءات

ليس متماثال فـي كافـة الظـروف        ) "٤(٥وفيما أعادت تأكيد أن نطاق االلتزام الوارد في إطار المادة           
" وفي القضية من النوع القائم"رأت المحكمة أنه مع ذلك " مان من الحريةبالنسبة لكل نوع من أنواع الحر

ليس من األساسي أن يمنح الفرد المعني فرصة االستماع إلـى أقوالـه شخصـيا               "والتي تخص قاصراً    
وفي هذه القضية مثُـل صـاحب الـدعوى         ". الفعلية من محاميه  ] المساعدة[فحسب وإنما يجب أن يمنح      

مرة واحدة فقط ولكن لم يحضر أي من محاميه اإلجراءات وبالتالي فإن صـاحب              شخصيا في المحكمة    
 عالوة على ذلك، لم     ٢١٣"الضمانات الضرورية "لم يمنح   " الذي كان صغيراً جداً في ذلك الوقت      "الدعوى  

نظرا ألن اإلجراءات اإلضافية، بما فـي       ) ٤(٥تكن هناك سبل انتصاف متاحة تتوفر فيها شروط المادة          
 المتبعة أثناء االستئناف، كان يعتريها نفس العيب والطعون العادية وكذلك الطعون بشأن النقاط              ذلك تلك 
  ٢١٤.من االتفاقية) ٤(٥وبالتالي حدث هناك خرق للمادة ". لم يكن لها أي أثر عملي"القانونية 

  

  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٢٠٩                                                           
  .٥٦، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٠
٢١١ Eur. Court HR, Bouamar Case, judgment of 29 February 1988, Series A, No. 129, p. 23, para. 57.  
  . المرجع نفسه، نفس الفقرة والصفحة٢١٢
  .٦٠، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٣
  .٦٤-٦١، والفقرات ٢٥ و٢٤ المرجع نفسه، الصفحتان ٢١٤
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  "دون تأخير"و" سريعا"مفهوم   ٢-٦
محكمة قانونية في قضـية ينبغـي أن        نظر أي   "شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على أن        

أن آجـاال دقيقـة الستصـدار       " على الرغم من أن هذا ال يعني      " يتم، كمسألة مبدأ، بأسرع ما هو ممكن      
األحكام يمكن أن تحدد ومن شأنها، إن لم تراع، أن تبرر بالضرورة االستنتاج القائل بأن قرارا لـم يـتم                    

يجب أن تقيم مسألة ما إذا كان قرارا من القرارات قد تم            " ومن ناحية أخرى     ٢١٥"دون تأخير "التوصل إليه   
 بيد أنه في الحالة التي ليس فيها للجنة علـم           ٢١٦".التوصل إليه دون تأخير على أساس كل حالة على حدة         

باألسباب التي كانت وراء التأخير لمدة ثالثة أشهر في استصدار الحكم المعني قررت عـدم الخــروج                 
 وفي القضية نفسها اقتنعت اللجنة بأن مراجعة احتجـاز          ٢١٧.من العهد ) ٤(٩دة  بـأي نتيجة بمقتضى الما   

صاحب البالغ نفسه في إطار قانون تسليم المجرمين التي أجرتها محكمة مدينة هلسنكي في غضون أجل                
  ٢١٨.من العهد) ٤(٩فاصل مدته أسبوعان هي مراجعة تفي بشروط المادة 

*****  
من االتفاقية األوروبية تعطي    ) ٤(٥مة األوروبية أن المادة     ويتبين من السوابق القضائية للمحك    

" محكمـة "من قبـل    " سريعا"إجراءات يتقرر بموجبها    " بعد فاصل زمني معقول   "الحق لمحتجز أن يتخذ،     
   وفي نظر المحكمة٢١٩.مشروعية استمرار احتجازه

فـي  أن طبيعة االحتجاز االحتياطي تستدعي قصر الفواصل الزمنية، وهناك افتـراض            "
) ٥ من المـادة     ٣الفقرة  (االتفاقية مؤداه أن الحبس االحتياطي يلزم أن يكون محدود المدة           

 يتصل أساسا بشروط التحقيق الذي سيتم إجـراؤه علـى وجـه             الغرض من وجوده  ألن  
  ٢٢٠."السرعة

غيـر  " لم ير أن الفاصل الزمني الذي قوامـه شـهر واحـد فاصـل                بيزيشيريوفي قضية   
 التي انقضت منذ أن قدم صاحب       الخمسة أشهر ونصف الشهر   فترة التي تقارب     وفيما يخص ال   ٢٢١"معقول

الطلب طلبه ولغاية حكم القاضي المباشر للتحقيق بعدم سماع الدعوى، خلصت المحكمة إلى أن مصطلح               
لم يتم التقيد به؛ وباإلضافة إلى ذلك فإن حقيقة كون القاضي كان يواجه عبئا ثقيال من العمل في                  " سريعا"

االتفاقية تتطلب من الدول المتعاقدة تنظيم نظمهـا        " الوقت أمر ال عالقة لـه بالموضوع، نظرا ألن          ذلك
  ٢٢٢".القانونية على النحو الذي يسمح للمحاكم باالمتثال لشتى المتطلبات

والحجة نفسها تم التذرع بها، في جملة حجج أخرى، في قضية تنطوي على تأخير بمدة نحو                
وقد كان السـبب    .  الفترة التي ُأقيمت فيها الدعوى والتاريخ الذي صدر فيه الحكم          شهرين اثنين فصال بين   

بيد أنه باإلضافة إلـى السـبب       . في جانب من هذا التأخير المشاكل اإلدارية الراجعة إلى فترة اإلجازات          
  :اآلنف الذكر شددت المحاكم أيضا على أن

ة الالزمة، حتى في فترة اإلجـازات،       السلطات القضائية مطالبة باتخاذ الترتيبات اإلداري     "
لكفالة التصدي للمسائل العاجلة بشكل سريع وهذا أمر الزم بوجه خـاص حـين تكـون                

 الوثائق لمتحدة،، الوارد في وثيقة األمم ا)١٩٩٠أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في   (تورريس ضد فنلندا. أ. م، ٢٩١/١٩٨٨ البالغ رقم ٢١٥                                                           
  .٣- ٧، الفقرة ١٠٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40، الرسمية للجمعية العامة

  . المرجع نفسه، نفس الفقرة والصفحة٢١٦
  .١١ في الصفحة ٢١ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٧
  .٤-٧، الفقرة ١٠٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٨
٢١٩ Eur. Court HR, Case of Bezicheri v Italy, judgment of 25 October 1989, Series A, No. 164, p. 10, para. 20.  
  . المرجع نفسه، نفس الفقرة والصفحة٢٢٠
  . المرجع نفسه، نفس الفقرة والصفحة٢٢١
  .٢٦-٢٢، الفقرات ١٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٢
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وال يبدو أن الترتيبات المالئمة لهذا الغـرض قـد          . الحرية الشخصية للفرد محل الرهان    
  ٢٢٣".اتخذت في الظروف التي تكتنف هذه القضية

الفترة التي قدم فيها طلب المراجعة القضائية واألسـابيع         واألسابيع الخمسة التي انقضت منذ      
والـذي  ) ٤(٥الوارد في المـادة     " سريعاً"الثالثة اإلضافية الالزمة لكتابة الحكم لم تنم عن التقيد بمفهوم           

  ٢٢٤.انتهك نتيجة لذلك

لكل شخص حرم من حريته الحق في الطعن في مشروعية اعتقاله أو احتجازه أمام 
 مشروعية اعتقاله أو األمر سريعا في/دون تأخيرنى للمحكمة الفصل محكمة لكي يتس

 .باإلفراج عن الشخص إذا كان االحتجاز غير مشروع

االحتجاز وينطبق هذا الحق على كافة أشكال الحرمان من الحرية، بما في ذلك 
  .اإلداري

  .للمحتجزمتاحا بالفعل يجب أن يكون التظلم القضائي 
أساسا صالحا لحرمان الشخص من الحق في الطعن في  ليس والحبس االنفرادي

  .قانونية احتجازه أمام محكمة قانونية
. مستقلة ونزيهة تكون محكمةويجب الفصل في مشروعية االحتجاز من طرف 

والمناشدات التي توجه إلى الوزراء الحكوميين ال تشكل تظلما كافيا ألغراض الطعن 
  .في مشروعية حاالت الحرمان من الحرية

 اإلجرائية والموضوعيةويجب أن تمنح المحكمة السلطة الالزمة لمراجعة اُألسس 
للحرمان من الحرية ويجب أن تمكّن المحكمة من إصدار أمر ملزم باإلفراج عن 

  .الشخص المحتجز إذا ما تبين أن حرمانه من الحرية ليس مشروعا
استمرار عية يحق لكل شخص حرم من حريته العمل على أن تراجع دوريا مشرو

 وذلك لغرض اختبار ما إذا كانت أسباب الحرمان من الحرية ما زالت احتجازه
صحيحة؛ واالستثناء الوحيد من هذه القاعدة هو االحتجاز الذي يتم عمالًُ بإدانة جنائية 

 .صادرة عن محكمة مختصة

يم يجب أن يمنح الشخص المحتجز إمكانية االتصال بمحام والمثول أمام محكمة لتقد
الحجج المتصلة بقضيته على قدم من المساواة بينه وبين سلطات االدعاء أو غيرها 

من السلطات؛ ويعني هذا الحق أيضا أن الشخص المحتجز يجب أن يتاح لـه سبيل 
  ).تكافؤ السالح(الحصول على كافة المعلومات المهمة المتصلة بحالته 

وما .  أي بأسرع قدر مستطاعاسريع/دون تأخيرويجب على المحكمة أن تتخذ إجراء 
يتوقف على الظروف التي تحف بكل قضية على " بسرعة"أو " دون تأخير"يعتبر 
وال ينبغي أن يكون التأخير غير معقول واالفتقار إلى الموارد أو فترات . حدة

 .اإلجازة ال يمكن أن تتخذ مبررات معقولة للتأخير

  

                                                           ٢٢٣ Eur. Court HR, Case of E. v. Norway, judgment of 20 August 1990, Series A, No. 181, p.28, para. 66.  
  .٦٧-٦٥، الفقرات ٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٤
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علـىمنـه   ل  الحق في االتصال بمحـام والحصـو       .٧
مساعدته

من مجموعة المبادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع         ) ١(١١مثلما هو منصوص عليه في المبدأ       
يكون للشخص المحتجز الحق في     "األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن           

ذا الحـق، هـو     وه". أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون             
مـن  ) ٤(٥ الذي تم التصدي لـه فيما يتصـل بالمـادة           تكافؤ السالح بطبيعة الحال، نتيجة حتمية لمبدأ      
  .االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

*****  
وفي الحالة التي لم تتح فيها للمدعي عليه فرصة الحصول على تمثيل قانوني في الفترة مـن                 

 خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى أن ذلـك          ١٩٨٥مارس  /ر إلى آذا  ١٩٨٤ديسمبر  /كانون األول 
من العهد ألنه لم يمنح في الوقت المناسب فرصة الحصول، بناء على مبـادرة              ) ٤(٩شكل انتهاكا للمادة    

 ونفس هذا الحكم انتهك في الحالة التي لم يـتح           ٢٢٥."منه، على قرار من المحكمة بشأن شرعية احتجازه       
 وانعدام سبيل االتصال بمحام     ٢٢٦. سبيل التمثيل القانوني لمدة شهرين ونصف الشهر       فيها لصاحب البالغ  

سواء كان المحامي من اختياره أو محاميا معينا رسميا كان عنصرا من العناصر فـي قـرار اللجنــة                   
 نظراً ألن صاحب البالغ لم يمثل سـريعا أمـام           وولففي قضية   ) ٣(٩باستنتاج أن انتهاكا حدث للمادة      

  ٢٢٧.و موظف قضائي آخر مخول قانونا بممارسة السلطة القضائيةقاض أ
من ناحية أخرى يجب أن تثبت باألدلة الحرمان المزعوم من إمكانية االتصال بمحـام أثنـاء                

وحيث ال يبين صاحب البالغ أنه طلب في أي وقت من األوقات أن يمثل تمثيال قانونيا أثنـاء                  . االحتجاز
 طلبه قد رفض وفي الحاالت التي لم يكن قد ادعى فيها أنه لم يحظ بـأي                 السنة األولى من احتجازه وأن    

  ٢٢٨.تمثيل قانوني أثناء االستماع األولي إليه رفضت المحكمة االدعاء بوصفه ال مقبوال
وسوف يتم التصدي للحق في المساعدة القانونية بتفصيل أكثر في الفصل السـادس المتعلـق               

  . من التحقيق إلى المحاكمة-ل الجزء األو: بالحق في محاكمة عادلة

للشخص المحتجز الحق في أن يتشاور مع محام ويتلقى مساعدته فيما يتصل 
 .باإلجراءات التي تتخذ الختبار شرعية احتجازه

  

 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٩٢مارس / آذار٣٠اآلراء المعتمدة في  (كامبل ضد جامايكا. ج، ٢٤٨/١٩٨٧ البالغ رقم ٢٢٥                                                           
  .٤-٦، الفقرة ٢٤٦، الصفحة A/47/40، للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٤أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في  (بيري ضد جامايكا. أ، ٣٣٠/١٩٨٨البالغ رقم  ٢٢٦
  .١- ١١، الفقرة ٢٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة األمم المتحدة،) ١٩٩٢مارس /آذار ٢٦اآلراء المعتمدة في (وولف ضد بنما . د، ٢٨٩/١٩٨٨ البالغ رقم ٢٢٧
  .٢-٦، الفقرة ٢٨٩، الصفحة A/47/40، للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة األمم المتحدة،) ١٩٩٨يوليه / تموز٢٧اآلراء المعتمدة في  (وايت ضد جامايكا. ب، ٧٣٢/١٩٩٧ البالغ رقم ٢٢٨
  .٤-٧، الفقرة ٢٠٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، ةللجمعية العام
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عـدمالحق في الحصول على تعويض فـي حالـة            .٨
 مشروعية الحرمان من الحرية

لكل شخص  "قوق المدنية و السياسية على أن       من العهد الدولي الخاص بالح    ) ٥(٩تنص المادة   
وهذا الحكم ينطبق على كافـة      " كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض           

مـن االتفاقيـة    ) ٥(٥ وتنص المـادة     ٢٢٩.حاالت االحتجاز أو االعتقال بصورة غير شرعية أو تعسفية        
االحتجاز المخالفين ألحكام هذه المادة الحق فـي        لكل شخص هو ضحية لالعتقال أو       "األوروبية على أن    

  ".الحصول على تعويض
*****  

 المتعلقة بتعرض صاحب البالغ لالعتقال واالحتجاز التعسفيين األمـر          مونيا ياونا وفي قضية   
 أن الدولة الطـرف     بعبارات صريحة وواضحة  من العهد، أبرزت اللجنة     ) ١(٩الذي يتعارض مع المادة     

م بأن تتخذ تدابير فعالة لكي تنصف مونيا ياونا مما تعرض لـه من انتهاكـات بمنحـه                 التزا"كان عليها   
وذلك بسبب اعتقاله واحتجازه تعسفا وبأن تتخـذ الخطـوات           ... ٩ من المادة    ٥تعويضا بمقتضى الفقرة    

  ٢٣٠".الالزمة لتأمين عدم حدوث انتهاكات مماثلة مستقبال
*****  

  فاقية األوروبيةمن االت) ٥(٥ويتم االمتثال للمادة 
في الحالة التي يمكن فيها طلب تعويض بخصوص حرمان من الحرية يجري فـي ظـل                "

والمادة ال تحظر على الدولة الطرف تقـديم        . ٤ و ٣ و ٢ و ١ظروف تتعارض مع الفقرات     
تعويض بحسب ما يستطيع الشخص المعني بيانه من ضرر تكبده نتيجـة النتهـاء هـذه                

ولو لم يكن هنـاك     " ضحية" يمكن أن تكون هناك      ٥من المادة    ٥ وفي سياق الفقرة  . المادة
حيث ال يكون هناك ضـرر      " التعويض"ضرر، ولكن ال يمكن بأي حال أن يثار موضوع          

  ٢٣١.مالي أو غير مالي يعوض عنه

بيد أنه في الحالة التي يوقف ويحتجز فيها أصحاب دعوى بمقتضى القانون المحلي ولكن على               
إن لم يكن لهؤالء مطالبة قابلـة       ) ٥ (٥ من االتفاقية يكون هناك انتهاك للمادة        ٥نحو يتعارض مع المادة     

  ٢٣٢.لإلنفاذ بتعويض مطروحة على محاكم محلية

لكل شخص الحق في التعويض عن الحرمان من الحرية بصورة غير مشروعة 
وقد يتوقف منح ذلك التعويض على . أو الوطني/بسبب انتهاكات القانون الدولي و

 .لضرر الحاصلإثبات ا

  

 والصفحة ١، الفقرة ٩٥، الصفحة A/37/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٦(٨ انظر التعليق العام رقم ٢٢٩                                                           
  .٤، الفقرة ٩٦
 الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة األمم المتحدة،) ١٩٨٥أبريل / نيسان١لمعتمدة في اآلراء ا (مونيا ياونا ضد مدغشقر، ١٣٢/١٩٨٢ البالغ رقم ٢٣٠

  .١٦، الفقرة ١٨٦، الصفحة A/40/40، للجمعية العامة
٢٣١ Eur. Court HR, Wassink Case v. the Netherlands, judgment of 27 September 1990, Series A, No. 185-A, p. 14, para. 38.  
٢٣٢ Eur. Court HR, Case of Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145-B, p. 

35, paras. 66-67.  
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 الحبس االنفرادي  .٩

ستتم تغطية معالجة األشخاص المحرومين من حريتهم في الفصل الثامن، بما في ذلك القضايا              
بيد أن هناك، فـي السـياق       . المتعلقة بأمور منها الحق في االتصال باألسرة ومسائل االحتجاز االنفرادي         

فمسألة احتجـاز األشـخاص رهـن    . الحبس االنفرادي وهي الراهن، قضية بعينها جديرة بأن تتناول أال   
 أي االحتفاظ بهم في عزلة تامة عن العالم الخارجي دون أن يسمح لهم حتى االتصـال                 الحبس االنفرادي 

بأسرهم ومحاميهم ال يبدو في حد ذاته محظورا بمقتضى قانون حقوق اإلنسان الدولي، بـالرغم مـن أن                  
صياغة " من العهد أنه ينبغي ٧ بشأن المادة    ٢٠ن ذكرت في تعليقها العام رقم       اللجنة المعنية بحقوق اإلنسا   

  ٢٣٣."مناهضة للحبس االنفرادي... أحكام 
 بالحبس االنفرادي وما يتضح من السوابق القضائية من جهة أخرى هو أنه من غير المسموح              

تع بها األشخاص المحرمـون     أن يتحول إلى عامل يحول دون اإلنفاذ الفعال للضمانات القانونية التي يتم           
 طيلـة األيـام األربعـة       الحبس االنفرادي وفي حالة تم فيها احتجاز أصحاب بالغات رهن         . من حريتهم 

من العهد قد انتهكتـا     ) ١(١٠والمادة  ) ٣(٩واألربعين األولى من اعتقالهم، خلصت اللجنة إلى أن المادة          
  ٢٣٤.الحبس االنفرادي احتجازهم رهن بسبب عدم تقديم أصحاب البالغات سريعا إلى قاض وبسبب

بالنظر إلى أن األشخاص الذين يعتقلون ويحتجزون هم عرضة بوجه خاص لخطر التعـذيب              
أو غيره من ضروب سوء المعاملة وحتى االختفاء والقتل في الساعات واأليام األولى التالية لحرمانهم               

 أي وقت من األوقات إجـازة الحـبس     من الحرية هناك سؤال يطرح نفسه يتعلق بما إذا كان ينبغي في           
  .االنفرادي بوصفه حبساً مشروعاً

 الوجيز المدة أي الحرمان من الحرية لفترة قصيرة من الزمن الحبس االنفراديإن 
في حد رهن العزلة التامة عن العالم الخارجي بما في ذلك األسرة والمحامي ال يبدو 

لدولي ولكن ال يمكن استخدامه بغية  ال مشروعا بمقتضى قانون حقوق اإلنسان اذاته
 .منع المحتجز من ممارسة حقوقه بوصفه شخصا معتقالً أو محتجزاً

  

 المالحظات الختامية  .١٠

قدم هذا الفصل عرضا للقواعد القانونية الدولية األساسية التي تنظم النفوذ الذي تتمتع به الدول               
القانونية التي تتوافر بهدف منع الحرمان مـن الحريـة          في اللجوء إلى االعتقال واالحتجاز والضمانات       

وعلى المستوى العام يعتبر التقيد بهذا القواعد شرطاً مسبقاً فـي مجتمـع             . بطريقة غير قانونية وتعسفية   
ديمقراطي ينظمه حكم القانون وعلى المستوى الفردي يعتبر التقيد بتلك القواعد شرطاً ال غنى عنه لتأمين                

 والحريات التي يتمتع بها اإلنسان بما في ذلك بوجه خاص احتـرام سـالمته البدنيـة                 االحترام للحقوق 
ومن خالل حرص الدول على الضمان الفعلي لحق كل شخص في الحرية الشخصية واألمـان               . والعقلية

على شخصه في جميع األوقات هي تقوم أيضاً بتعزيز أمنها الداخلي الذي ال يمكن بدونه التمتع الكامـل                  
  .ق اإلنسانبحقو

  .١١، الفقرة ١٤٠، والصفحة ١٣٩، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة انظر ٢٣٣                                                           
 الوثائق  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،،)١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٢اآلراء المعتمدة في  (نيرييتا ضد بوليفيابي. ل، ١٧٦/١٩٨٤ البالغ رقم ٢٣٤

  .١٦، الفقرة ٢٠٧، الصفحة A/43/40 الرسمية للجمعية العامة
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  الفصل السادس.......
الجزء : الحق في محاكمة عادلة

.. من التحقيق إلى المحاكمة -األول 
  

 األهداف المتوخاة 

 في الدورة على بعض القواعد القانونية الدولية الرئيسية المتعلقة بالحقوق الفردية اطالع المشاركين • 
  زة الرصد الدولية لهذه القواعد؛الواجب كفالتها أثناء عمليات التحقيق الجنائي وتطبيق أجه

تحسيس المشاركين ألهمية تطبيق هذه القواعد القانونية بغية حماية مجموعة عريضة من  •
  الحقوق اإلنسانية في مجتمع يستند إلى حكم القانون؛

إشاعة الوعي بين المشاركين من القضاة والمدعين العامين والمحامين بدورهم األساسي في  •
   بما في ذلك الحقوق الفردية أثناء التحقيقات الجنائية؛إنفاذ حكم القانون

إشاعة الوعي بحقيقة أن إنفاذ قواعد المحاكمة العادلة ال يؤدي إلى تعزيز حماية حقوق  •
اإلنسان بالمعنى العريض للكلمة فحسب بل يؤدي أيضاً إلى تشجيع االستثمار االقتصادي 

 .والنهوض بالسلم واألمن الوطنيين والدوليين

 

 أسئلة 

هل لكم معرفة سابقة بالقواعد القانونية والسوابق القضائية الدولية المتصلة بالتحقيقات  • 
  الجنائية؟

هل تشكل هذه القواعد والسوابق القضائية جزءاً من النظام القانوني الوطني الذي تعملون  •
  في إطاره؟

سوابق وهل سبق لكم أن إذا كان األمر كذلك ما هو المركز القانوني لهذه القواعد وال •
  طبقتموها في أي وقت من األوقات؟

 أو هل واجهتم أية مشاكل -وعلى ضوء الخبرة التي اكتسبتموها هل تخالجكم أي نواحي قلق  •
   في تأمين حقوق اإلنسان لشخص من األشخاص في المرحلة السابقة للمحاكمة؟-محددة 

يف عالجتموها بالنظر إلى اإلطار إذا كان األمر كذلك ما طبيعة الهموم أو المشاكل وك •
  القانوني الذي تعملون فيه؟

 المدربين أثناء هذه الدورة؟/أي القضايا ترغبون في أن تعالج تحديدا من قبل الموجهين •
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 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٦٦دنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الم •
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  •

  ١٩٨٤المهينة، 
  ١٩٩٨النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  •

*****  
  ١٩٧٩مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين،  •
فة األشخاص الخاضعين ألي شكل من أشكال االعتقال، مجموعة المبادئ بشأن حماية كا •

١٩٨٨  
  ١٩٥٥القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،  •
  ١٩٩٠المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة،  •
  ١٩٩٠المبادئ األساسية بشأن دور المحامين،  •
  االنظام الداخلي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسالفيا ورواند •

  الصكوك اإلقليمية
  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •
  ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •
 ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •
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 مقدمة  .١

 ، التي تحكم  المساواة أمام القانون  الفصل في المقام األول بالمبدأ الشامل المتمثل في         يعنى هذا   
 الذي يكتسي أهمية أساسـية فـي        افتراض البراءة اإلجراءات المدنية والجنائية منذ البداية، وكذلك مبدأ        

وعلى هذا النحو تتساوى هذه المفاهيم في األهمية بالنسبة للفصل السابع ولكن            . مجال اإلجراءات الجنائية  
 وجه التحديد بعـض حقـوق       هذا الفصل سيبحث إذن على    . لن يتم التطرق لها من جديد في ذلك السياق        

اإلنسان التي تنتمي إلى مرحلة التحقيقات الجنائية ولغاية انطالق المحاكمة ذاتهـا حيـث تكـون هنـاك                  
بيد أنه تنبغي اإلشارة إلى أن مسألة إقامة العدل بالنسبة لألحداث ستبحث تحديداً فـي الفصـل                 . محاكمة
  .العاشر

مة حصرية بالحقوق الواجـب ضـمانها فـي         ويجب التشديد على أن هذا الفصل ال يوفر قائ        
المرحلة السابقة للمحاكمة، وإنما هو يركز على بعض حقوق اإلنسان التي تعتبر ذات أهمية خاصة فيمـا                 

 والبعض من هذه الحقوق أساسي في مرحلة المحاكمة أيضا وسيبحث مجددا            ١.يتصل باإلجراءات الجنائية  
طرق في هذا الفصل بدالً من الفصل المقبل قد تم انطالقا من            واختيار المسائل التي ست   . في الفصل السابع  

. وجهة نظر عملية مع مراعاة تتابع األحداث التي تطرأ فيما يتصل بـالتحقيق فـي األنشـطة الجنائيـة                  
وبما أن الحقوق التي يتمتع بها الشـخص فـي          . والتحقيق الممكن أن يجري للفصل في الذنب المرتكب       

راحل المحاكمة وثيقة الصلة بعضها ببعض، ال مناص من أن يحـدث هنـاك       مرحلة ما قبل المحاكمة وم    
  .بعض التداخل ولكن تم الحد في إمكانية وقوعه إلى أدنى ما هو ممكن

  

التحـدي: الحماية الفعلية للحق في محاكمة عادلـة       .٢
الشامل

حـد سـواء    لكل شخص الحق في محاكمة منصفة في القضايا المدنية والقضايا الجنائية على             
والحماية الفعلية لكافة حقوق اإلنسان تتوقف إلى حد بعيد على السبيل المتاحة فعال في جميـع األوقـات                  
للوصول إلى المحاكم القانونية المختصة والمستقلة والنزيهة التي يمكنها بل ينبغي لها أن تقيم العدل على                

لعامون والمحامون الذين يمكن لكل فـرد       يضاف إلى هذا المهن التي يمارسها المدعون ا       . النحو المنصف 
, منهم، كل في ميدان اختصاصه، أن يكون أداة مساعدة في إعمال الحق في محاكمة عادلة ليصبح حقيقة                

  .ونحن نملك الدعامة القانونية في مجتمع ديمقراطي يحترم سيادة القانون
لمحاكمة العادلة لـيس    بيد أن وجود سلطة قضائية مستقلة ونزيهة قادرة على تأمين إجراءات ا           

مهما فقط بالنسبة لحقوق ومصالح األشخاص بل هو أساسي بالمثل بالنسبة لألشخاص القانونيين اآلخرين              
بما في ذلك الكيانات االقتصادية سواء كانت شركات صغيرة أو شركات كبرى تعتمد في أغلب األحيـان                 

وعلى سبيل المثال ال ترغب الشركات      . اعهاعلى المحاكم القانونية، للبت في المنازعات على اختالف أنو        
المحلية والشركات األجنبية في االستثمار في بلدان يرى أن المحاكم القائمة فيها تقيم العدل بشكل غيـر                 

باإلضافة إلى ذلك مما ال شك فيه أن البلدان التي يضار فيها األشخاص أو غيرهم من الكيانات                 . منصف
لحر للوصول إلى المحاكم بغية المطالبة بحقوقهم تكون السيطرة على التوترات القانونية فيتاح لهم السبيل ا

والمحاكم القانونية التي تسهم على هذا      . االجتماعية أيسر والرغبة في أن يثأر اإلنسان لنفسه أكثر استبعاداً         
بل حتـى علـى     النحو في تبديد التوترات االجتماعية تشارك في تعزيز األمن ال على المستوى الوطني وحده               

، لندن، دليل المحاكمة العادلة لمنظمة العفو الدوليةلالطالع على مجموعة مهمة من القواعد المتصلة بكافة مراحل التحقيق والمحاكمة، انظر  ١                                                           
  .١٨٧، الصفحة ١٩٩٨
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المستوى الدولي نظراً ألن التوترات الداخلية غالبا ما تكون لها آثار خطيرة تمتد إلى ما أبعـد مـن الحـدود                     
  .الوطنية

ومع ذلك وعندما يلقي المرء نظرة خاطفة على السوابق القانونية ألجهـزة الرصـد الدوليـة                
بـل إن   . ك في جميع أنحاء العـالم     يكتشف بوضوح أن الحق في محاكمة عادلة غالبا ما تعرض لالنتها          

األغلبية الساحقة من القضايا التي عالجتها اللجنة المعنية بحقـوق اإلنسـان فـي إطـار البروتوكـول                  
وفيما . االختياري، على سبيل المثال، تتعلق بانتهاكات الحقوق السابقة للمحاكمة أو الحقوق أثناء المحاكمة            

العالقة بالموضوع باستعراض موجز ألهم جوانـب السـوابق         يلي سيقترن وصف القواعد القانونية ذات       
  .القضائية الدولية

  

 نصوص القانونيةال  .٣

 من العهد الدولي الخاص     ١٤ترد أهم النصوص القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة في المادة          
 مـن   ٨عوب، والمـادة     من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والش      ٧بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة     

وسـوف تُعـالج أدنـاه    .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان٦األمريكية لحقوق اإلنسان، والمادة   االتفاقية  
األحكام ذات الصلة بهذه المواد في إطار العناوين المناسبة على حين أن النصوص الكاملة ستوزع بوصـفها                 

  .منشورات مستقلة
م اإلشارة إليها أدناه واردة في مواضع منها الصكوك التالي ذكرها           والقواعد اإلضافية التي ستت   

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية          : الصادرة عن األمم المتحدة وهي    
ذ أو الالإنسانية أو المهينة، اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفا             

القوانين، مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شـكل مـن أشـكال                
والسجن، والمبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة، والمبادئ األساسية بشأن دور المحامين، االحتجاز 

واندا، والنظام األساسـي للمحكمـة      والنظام الداخلي للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسالفيا السابقة ور       
  .الجنائية الدولية
  

الحق في المساواة أمام القـانون والمسـاواة فـي  .٤
المعاملة بموجب القانون

إن الحق في المساواة أمام القانون والمعاملة المتساوية بموجب القانون أو بعبارة أخرى مبـدأ               
 بل يحكم أيضاً القـانون      بالمعنى الضيق قوق اإلنسان   حكم تفسير وتطبيق ليس فقط قانون ح      يعدم التمييز   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على سبيل المثال         ٢٦ فوفقا للمادة    ٢.اإلنساني الدولي 
 من العهد الدولي الخاص ٢٦و) ١(٤، و)٣(، و)١(٢المواد  من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ و٧ و٢ و١انظر على سبيل المثال المواد  ٢                                                           

 من ٢٨و) ٣(١٨، و٣، و٢من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والمواد ) ٢(٢بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة 
 من االتفاقية األوروبية ١٤ية األمريكية لحقوق اإلنسان؛ والمادة من االتفاق) ١ (٢٧ و٢٤ و١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛ والمواد 

 من اتفاقية حقوق الطفل لعام ٢ بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والمادة ١٩٧٩ من اتفاقية عام ٣ و٢لحقوق اإلنسان؛ والمادتان 
 انظر على سبيل ١٩٤٩ومن بين اتفاقيات جنيڤ األربع لعام . ١٩٦٦ي لعام ؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصر١٩٨٩

من البروتوكول اإلضافي ) ١(٧٥و) ١(٩ من اتفاقية جنيڤ المتصلة بحماية األشخاص المدنيين زمن الحرب؛ والمادتين ٢٧ و٣المثال المادتين 
؛ )البروتوكول األول(صل بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية ، والمت١٩٤٩أغسطس / آب١٢ المؤرخ في ١٩٧٧الملحق باتفاقيات جنيڤ لعام 

 والمتصل بحماية ضحايا ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ الملحق باتفاقية جنيڤ المؤرخ ١٩٧٧من البروتوكول اإلضافي عام ) ١(٤و) ١(٢والمادتين 
  ).البروتوكول الثاني(النزاعات المسلحة غير الدولية 
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وترد أحكـام   ". الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته             "
 من االتفاقيـة األمريكيـة      ٢٤ من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة         ٣ة  مماثلة في الماد  
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة       ) ١(٢٠عالوة على ذلك فإن المادة      . لحقوق اإلنسان 

فيا السـابقة   من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصـة بيوغوسـال         ) ١(٢١بروانـدا والمادة   
  ".هاتين المحكمتين"أن الناس جميعا سواسية أمام "تنصان على 

ميز محظورة وقد   تومن ناحية أخرى ال يعني مبدأ المساواة أو منع التمييز أن كافة ضروب ال             
رأت، في هذا الصدد، اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، أن المفاضلة في المعاملة بين مجموعات األشخاص               

 من ناحية أخرى سيتم إيراد المزيد من التفاصيل فيمـا       ٣."تند إلى معايير معقولة وموضوعية    يجب أن تس  "
  .يخص تفسير مبدأ المساواة ومنع التمييز في الفصل الثالث عشر أدناه

بعبارات والمساواة أمام المحاكم تحديداً مبدأ أساسي مالزم للحق في محاكمة عادلة وهو وارد              
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي مفادها أن          ) ١(١٤ في المادة    صريحة وواضحة 

 ثم إن الحق في المساواة أمام المحاكم، وإن لم يرد فـي المـواد ذات                ٤"الناس جميعا سواء أمام القضاء    "
ـ                ه تلـك   الصلة بشأن المحاكمة العادلة في االتفاقية الدولية إال أنه مشمول بمبدأ المساواة العام الذي تحمي

  .المواد
 أنه بغض النظر عن جنس الشخص وعرقه        في المقام األول  ومبدأ المساواة أمام المحاكم يعني      

كل شخص يمثل أمام محكمة لـه الحق في أال يتعـرض           ومنشئه ومركزه المالي على سبيل المثال فإن        
 باإلضـافة   . المعني للتمييز إما أثناء الدعوى أو في الطريقة التي يطبق بها القانون على ذلك الشخص             

إلى ذلك وسواء كان األشخاص مشتبها فيهم بارتكاب جريمة بسيطة أو جريمة خطيرة فال بد من كفالـة                  
جميع األشخاص يجب أن يكونـوا متسـاويين فـي          ، يعني مبدأ المساواة أن      وثانياً. الحقوق لكل شخص  
  .الوصول إلى المحاكم

  اهامونديقضية أولو ب: التساوي في الوصول أمام المحاكم
مـن العهـد الـدولي      ) ١(١٤ التي بحثت في إطار المادة       أولو باهاموندي برز مبدأ المساواة في قضية      

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث اشتكى صاحب البالغ من أنه حاول دون جدوى أمام المحـاكم                
رض لــه علـى     الوطنية الحصول على جبر للضرر الذي لحق به جراء االضطهاد المزعوم الذي تع            

 :والحظت اللجنة في هذا السياق. أيدي السلطات الحكومية

أن مفهوم المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية يشمل ذات الوصول إلى المحـاكم، وأن              "... 
الحالة التي يحاول فيها الفرد إبالغ الجهات ذات االختصاص بالمظالم التي تعرض لها والتـي               

  ٥."١٤ من المادة ١ما يتعارض مع الضمانات الواردة في الفقرة عرقلت بصورة منتظمة إن

  
من جوانـب الحـق فـي     هناك جانب أساسي آخر :المساواة في وصول النساء إلى المحاكم     

 لهن  رسيتيالنساء يجب أن يتاح لهن على قدم المساواة الوصول إلى المحاكم حتى              المساواة أال وهو أن   

 الوثائق الرسمية  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٣اآلراء المعتمدة في  (مان ضد كنداوالد، ٦٩٤/١٩٩٦البالغ رقم  ٣                                                           
  .٦-١٠، الفقرة ٩٨ و٩٧، الصفحتان )المجلد الثاني (A/55/40، للجمعية العامة

على الحق في معاملة على قدم "، التي تنص ١٩٦٦عنصري لعام من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ال) أ(٥انظر أيضاً المادة  ٤
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة ) ١(٢١؛ والمادة "المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات األخرى التي تتولى إقامة العدل

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ) ١(٢١؛ والمادة "لدوليةأن الناس جميعا متساوون أمام المحكمة ا"بيوغوسالفيا السابقة التي مفادها 
  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ١(٦٧الخاصة برواندا، والمادة 

د في وثيقة األمم الوار) ١٩٩٣أكتوبر / تشرين األول٢٠اآلراء المعتمدة في  (أولو باهاموندي ضد غينيا االستوائية. ن.أ، ٤٦٨/١٩٩١البالغ رقم  ٥
  .٤- ٩، الفقرة ١٨٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة،
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في . وهناك قضيتان مهمتان توضحان هذه القاعدة األساسية بشكل جيد         .أن يطالبن بشكل فعال بحقوقهن    
القضية األولى كان من حق المرأة أن تتظلم من مستأجرين لشقتين كانت تملكهما، وقـد تبينـت اللجنـة                   

ووفقا للقانون المدني في بيرو     .  من العهد  ٢٦و) ١(١٤ و ٣المعنية بحقوق اإلنسان أن هناك انتهاكا للمواد        
ال لألزواج أن يمثلوا أموال الزوجية أمام المحاكم وهو واقع يتعارض مع قانون حقوق اإلنسـان  ال يحق إ  
 وفي القضية الثانية حيث منعت التكاليف الباهظة التي يتسبب فيها التقاضي امرأة من الوصـول    ٦.الدولي

ية بالنسـبة لهـذه     إلى المحاكم بغية طلب االنفصال قانونا عن زوجها وحيث لم تكن تتوفر مساعدة قانون             
مـن االتفاقيـة    ) ١(٦اإلجراءات المعقدة، تبينت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان وجود انتهاك للمـادة            

  ٧.األوروبية
وعلى حين أن حق النساء في الوصول إلى المحاكم سيتناول بأكثر تفصيل في الفصل الحادي               

  .دأ المساواةعشر أدناه تبين هذه األمثلة أبعاد الحماية التي يتيحها مب

يجب ضمان مبدأ المساواة في جميع المراحل السابقة للمحاكمة وأثناء المحاكمة، من 
حيث أنه ينبغي أن يكون لكل شخص مشتبه فيه أو متهم الحق في عدم التعرض 
للتمييز أثناء التحقيقات التي تجري بشأنه أو المحاكمات التي تجري لـه أو في 

 .طريقة تطبيق القانون عليه

ومبدأ المساواة يعني أيضا أن كل فرد يجب أن يتاح لـه على قدم المساواة الوصول 
ويجب بوجه خاص تمكين النساء من الوصول . إلى المحاكم بغية المطالبة بحقوقه

إلى المحاكم على قدم من المساواة مع الرجال بغية تمكينهن من المطالبة بحقوقهن 
 .على النحو الفعال

  

 مـنةالضمانة الشـامل  :افتراض البراءةالحق في  .٥
 الشبهة إلى اإلدانة أو التبرئة

إن الحق في أن يفترض الشخص بريئا إلى أن تثبت إدانته مبدأ آخر يحكم المعاملة الواجب أن        
يلقاها الشخص المتهم خالل فترة التحقيقات الجنائية وإجراءات المحاكمة ولغاية النظر النهائي في وقـائع               

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية         ) ٢(١٤وتنص المادة   . ثناء ذلك النظر  الدعوى وأ 
والمـادة  ". من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجـرم قانونـا                "على أن   

يـة لحقـوق    من االتفاقية األمريك  ) ٢(٨من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة        ) ب)(١(٧
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان جميعها تضمن حق افتراض البراءة والمادة           ) ٢(٦اإلنسان والمادة   

إلـى أن   ... متهم بجريمـة    "من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان يصون نفس الحق لكل شخص           ) ١(١١
يع الضمانات الالزمة للدفاع عـن      يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفّرت لـه فيها جم            

مـن النظـام    ) ٣(٢٠وفي اآلونة األخيرة تم إدراج مبدأ افتراض البراءة بوجه خاص في المادة             ". نفسه
من النظام األساسي للمحكمة الجنائيـة      ) ٣(٢١األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة        

  .من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية) ١(٦٦المادة الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة وفي 
*****  

والواردة في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في  (أوتو ديل أفيالنال ضد بيرو. ج، ٢٠٢/١٩٨٦البالغ رقم  ٦                                                           
  .١٢-١٠ إلى ١-١٠، الفقرات ١٩٩-١٩٨، الصفحتان A/44/40، للجمعية العامةالوثائق الرسمية 

٧ Eur. Court HR, Airey Case v Ireland, judgment of 9 October 1979, Series, A, No. 32, pp. 11-16, paras. 20-28.  
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  :، يعني مبدأ افتراض البراءة أن١٣ومثلما الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التعليق العام 
وال يمكـن أن    . عبء إثبات التهمة يلقى على عاتق االدعاء ويّؤول الشك لمصلحه المتهم          "

عالوة علـى   . ثبوت التهمة بما ال يدع أي مجال معقول للشك        يفترض أي ذنب إلى حين      
ولذلك فـإن مـن     . ذلك يعني افتراض البراءة الحق في أن يعامل اإلنسان وفقا لهذا المبدأ           

  ٨."واجب السلطات العامة جميعها أن تمتنع عن الحكم مسبقا عن نتيجة المحاكمة

قصرت السلطات العامة، في قضية      :التعليقات العامة الضارة بالمتهم والصادرة عن السلطات      
من العهد الدولي بغيـة الحفـاظ علـى         ) ٢(١٤، في ممارسة ضبط النفس الذي تشترطه المادة         غريدين

وقد ادعى صاحب البالغ، في جملة أمور، أن موظفين مكلفـين بإنفـاذ             . افتراض براءة الشخص المتهم   
ارتكب أفعال االغتصـاب والقتـل وأن هـذه         القوانين برتب عالية أصدروا بيانات تصفه بالمذنب الذي         

أشـارت إلـى هـذه      "والحظت اللجنة أن المحكمة العليا      . البيانات حظيت بتغطية إعالمية واسعة النطاق     
القضية ولكنها قصرت في التصدي لها على نحو محدد عندما سمعت أقـوال صـاحب الـبالغ أثنـاء                   

  . هذه القضيةفي) ٢(١٤ وأسفر ذلك عن انتهاك للمادة ٩."االستئناف
مـن  ) ٢(١٤ كما أن الحق في افتراض البراءة الذي تضمنه المـادة            :القضاة مجهولو الهوية  

، حيث تمت محاكمة الضحية من قبل محكمـة خاصـة بعضـوية             بوالي كامبوس العهد انتهك في قضية     
  ١٠.كانوا مجهولي الهوية ولم يشكلوا محكمة مستقلة ونزيهة" قضاة ال وجه لهم"

مـن العهـد    ) ٢(١٤ إن الحق في افتراض البراءة كما تضمنه المـادة           :لمحاكمةتغيير مكان ا  
الدولي الخاص لم ينتهك في قضية اشتكى فيها صاحب البالغ من رفض القاضي الذي حاكمه تغيير مكان                 

والحظت اللجنـة أن هـذا      . المحاكمة مما حرمه من حقه في محاكمة عادلة وحقه في أن يفترض بريئا            
المخـاوف التـي    "وأن القاضي أشار إلى أن      " فصيل من قبل القاضي في بداية المحاكمة      بحث بت "الطلب  

أبداها صاحب البالغ لها عالقة بعبارات العداء تجاهه التي صدرت قبل المحاكمة وأن صاحب البالغ هو                
 ثـم اسـتمعت   ١١."طلب تغيير مكان المحاكمـة الذي الشخص الوحيد من جملة خمسة أشخاص متهمين،       

وأنها قامـت بعـد   " واقتنعت بأن هيئة المحلفين اختيرت على النحو السليم" إلى إفادات األطراف    المحكمة
 وفي هذه الظروف لم     ١٢.دون تغيير لمكانها  " ذلك، بممارسة سلطتها التقديرية وسمحت بمواصلة المحاكمة      

حاكمة عادلـة أو    تر اللجنة أن القرار القاضي بعدم تغيير مكان المحاكمة انتهك حق صاحب البالغ في م              
وأكدت، بوجه خاص، على أن عنصر التقدير الشخصي ضروري في قرارات           . حقه في افتراض براءته   

من قبيل ما اتخذه القاضي بشأن قضية مكان المحاكمة ومنع أي عنصر يدل على التعسف أو يكشف عن                  
 عما توصلت إليه من     ليست في مركز يسمح لها باالستعاضة     "واللجنة  ". عدم اإلنصاف في القرار المتخذ    
  ١٣."نتائج بدل نتائج قاضي المحاكمة

*****  
فـي  " حق كل متهم بارتكاب جريمة في أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا              "ثم إن   

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب قد انتهك فـي قضـية قـام فيهـا                ) ب)(١(٧إطار المادة   
  .٧، الفقرة ١٢٤، الصفحة ن األمم المتحدة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عالوارد في) ١٤المادة  (١٣ رقم التعليق العام ٨                                                           

 الوثائق الرسمية للجمعية وثيقة األمم المتحدة،) ٢٠٠٠وليه ي/ تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (غريدين ضد االتحاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧البالغ رقم  ٩
  .٣-٨، الفقرة ١٧٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، العامة

 الوثائق وثيقة األمم المتحدة،) ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٦اآلراء المعتمدة في  ( إسبونوزا دي بوالي ضد بيرو.ر، ٥٧٧/١٩٩٤ا لبالغ رقم  ١٠
  .٨-٨، الفقرة ٤٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية للجمعية وثيقة األمم المتحدة،) ١٩٩٨بريل أ/ نيسان٩اآلراء المعتمدة في  (تشونغ ضد جامايكا. أ، ٥٩١/١٩٩٤ا لبالغ رقم  ١١
  .٣-٨، الفقرة ٦١، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، العامة

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٢
  .المرجع نفسه ١٣
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 النيجيرية بإعالن أن األشخاص المتهمين مدانون بجرائم خالل مـؤتمرات           الممثلون الرئيسيون للحكومة  
وقد ُأدين المتهمون في وقت الحق وتم إعدامهم علـى إثـر            . صحفية متنوعة وكذلك أمام األمم المتحدة     

  ١٤. من الميثاق٢٦محاكمة أمام محكمة لم تكن تتمتع باالستقالل الذي تقتضيه المادة 
*****  

من االتفاقية األوروبيـة لحقـوق      ) ٢(٦تراض البراءة الوارد في المادة      ورئي أن الحق في اف    
من تلك المادة وهو    " ١عنصرا من عناصر المحاكمة الجنائية العادلة التي تشترطها الفقرة          "اإلنسان يشكل   

يجب تفسيره على نحو يضمن الحقوق التي هي عملية         "حق، شأنه كشأن الحقوق المتضمنة في االتفاقية        
  ١٥."وليست نظرية وال وهميةوفعالة 

إذا كان القـرار القضـائي      "على هذا النحو فإن مبدأ افتراض البراءة ينتهك على سبيل المثال            
". الصادر بحق شخص متهم بجريمة جنائية يعكس رأياً مفاده أنه مذنب قبل ثبوت التهمة عليـه قانونـا                 

  ١٦".أن المحكمة تعتبر المتهم مذنباحتى في غياب النتائج الرسمية أن يكون هناك رأي يفيد "ويكفي 

  :التعليقات العامة الضارة الصادرة عن السلطات
  آلينيت دي ريبيمونتقضية 

افتراض البراءة قد يخرق ليس فقط من قبل القاضي أو المحكمة فحسب ولكن من قبل غيرهما                "إن مبدأ   
قد اعتقل في حينـه مـن        كان صاحب البالغ     آلينيت دي ريبيمونت   وفي قضية    ١٧."من السلطات العامة  

طرف الشرطة حينما انعقدت ندوة صحفية وصف فيها بالمتورط في اغتيال عضو فرنسي من أعضـاء                
البرلمان والندوة الصحفية التي كانت مكرسة من حيث المبدأ لميزانية الشرطة الفرنسية خالل السـنوات               

. اريس ورئيس فرقة مكافحة اإلجـرام     التالية حضرها وزير الداخلية ومدير قسم التحقيقات الجنائية في ب         
وقد تبينت المحكمـة    . وصاحب الدعوى نفسه لم توجه إليه في هذه المرحلة التهمة بارتكاب أي جريمة            

بعض الضباط من ذوي المناصـب      "في هذه القضية، مالحظة أن      ) ٢(٦األوروبية حصول انتهاك للمادة     
ت دي ريبيمونت، دون أي تحفظ، باعتباره واحـدا         السامية في الشرطة الفرنسية أشاروا إلى السيد آليني       

يشكل إعالنـا   "وفي رأي المحكمة إن هذا      ". من المحرضين على القتل ومن ثم هو شريك في ذلك القتل          
واضحا عن إدانة صاحب الدعوى مما شجع، أوال العامة على االعتقاد بأنه مذنب وثانيـاً، تـم الحكـم                   

  ١٨".ة قضائية مختصةالمسبق على تقييم الوقائع من جانب سلط

  
ال تمـنح الشـخص     ) "٢(٦ رأت المحكمة األوروبية أن المادة       :تقييم التكاليف وقرينة الجرم   

حق استرداد التكاليف القانونية التي تكبدها في الحاالت التي يـتم فيهـا إيقـاف               " المتهم بجريمة جنائية  "
اد التكاليف الالزمة التـي تكبـدها       ، لكن ارتأت مع ذلك أن قرار رفض األمر بسد         "الدعوى المقامة ضده  

ربما يثير قضية في إطـار      "المتهم سابقاً والتكاليف الالحقة لعدم االستمرار في اإلجراءات الجنائية ضده           
 إذا كان التحجج السند الذي ال يمكن فصله عن أحكام المنطوق يرقى في جـوهره                ٦ من المادة    ٢الفقرة  

                                                           ١٤ ACHPR, International Pen and Others (on behalf of Ken Savo-Wiva Jr. and Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, 
Communication Nos. 137/944, 139/94, 154/96 and 161/97  ٩٦-٩٤، الفقرات ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٣١، قرار اتخذ في من نص 

  . html.97-161_96-154_94-139_94-137/comcases/Africa/humanrts/edu/umn.1www://http: القرار كما نُشر على الموقع التالي
١٥ Eur. Court HR, Case of Allenet de Ribemont v. France, judgment of 10 February 1995, Series A, No. 308, p. 16 para.  

35;emphasis added.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٦
  .٣٦، الفقرة ١٦المرجع نفسه، الصفحة  ١٧
  .٤١، الفقرة ١٧المرجع نفسه، الصفحة  ١٨
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ن يكون قد ثبت في الماضي أنه مذنب وفقا للقانون وبوجه خاص            إلى القطع بمجرمية المتهم سابقا دون أ      
  ١٩".دون أن يكون قد منح فرصة ممارسة حقوقه في الدفاع

من االتفاقية األوروبية فـي قضـية       ) ٢(٦على هذا النحو تبينت المحكمة وجود انتهاك للمادة         
 عند البت في التكاليف التـي        حيث خلصت غرفة محكمة الجنائيات العليا التابعة لكانتون زيورخ         ،ميناللي

، أن صاحب الدعوى، في غياب التقادم القانوني، كان من المحتمل جداً أن يحكم عليه               مستقلتكبدها مدع   
 وفي نظر المحكمة    ٢٠.بالتشهير على أساس مقال نُشر يتضمن اتهامات بالتدليس موجهة ضد شركة بعينها           

لم يفـد   "صاحب الدعوى الذي    " ت أنها مقتنعة بمجرمية   األوروبية أن غرفة محكمة الجنايات العليا أظهر      
غير متمشـية مـع     "وعلى هذا النحو كانت تقييمات الغرفة       ) ٣(و) ١(٦في المادة   " من الضمانات الواردة  

بإضفاء بعض المضـامين    " في هذا الصدد قيام المحكمة االتحادية        يجد ي  وال ٢١."احترام افتراض البراءة  
مقصورا على توضيح أسباب ذلك القرار دون تغييـر         " الذكر، نظراً ألنه كان      على القرار اآلنف  " الدقيقة

والمحكمة االتحادية برفضها االستئناف الذي طلبه صاحب الدعوى أكـدت القـرار            ". للمعنى أو للنطاق  
  ٢٢."أقرت جوهر هذا القرار فيما يتعلق بالنقاط األساسية"الصادر عن الغرفة وفي الوقت نفسه 

 على صاحب الـدعوى بنـاء       غيابيا حيث حكم    لوتشر جاءت مختلفة في قضية      بيد أن النتيجة  
على تهم متعددة تتمثل في الجرائم الضريبية ولكن اعتبرت المحكمة، عند االستئناف المالحقـة سـاقطة                

ورداً على طلب صاحب البالغ سداد تكاليف ورسوم مختلفة الحظت محكمة االستئناف فيما             . بحكم التقادم 
 بيد  ٢٣."التشكيك في أن اإلدانة كانت صحيحة     "م المحامي أن ليس هناك شيء في الملف يبرر          يتعلق برسو 

إذ إن  : لم تنتهك بسبب هـذه الوقـائع      ) ٢(٦أن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان انتهت إلى أن المادة          
نصاف، فيما إذا   في البت، باالعتماد على أساس اإل     " بقدر من النفوذ الواسع   "محكمة االستئناف كانت تتمتع     

يحق لها  "كانت التكاليف التي تكبدها صاحب الدعوى ينبغي تسديدها من األموال العامة وعلى هذا النحو               
أن تراعي الشكوك التي ما زالت قائمة ضد صاحب البالغ نتيجة لحقيقة أن إدانته كانـت ُألغيـت عنـد                    

 ٢٤".عندما عرضت القضية على المحكمة    االستئناف لسبب واحد وهو أن المالحقة اعتبرت ساقطة بالتقادم          
وفي نظر المحكمة أن البيان المتنازع عليه يمكن تأويله على أنه إعادة تقييم للجرم الذي ارتكبه صـاحب                  

  ٢٥.البالغ

إن الحق في افتراض البراءة إلى أن يثبت على المتهم ارتكابه الجرم قانونا يحكم 
ة بالمحاكمة، وعلى سلطات االدعاء أن مرحلة التحقيقات الجنائية واإلجراءات المتصل

ثم . تثبت بما ال يدع مجاال معقوال للشك أن الشخص المتهم مذنب بارتكاب الجريمة
إن البيانات العامة الضارة الصادرة عن مسؤولين قد تعرض للخطر مبدأ افتراض 

 .البراءة

  

                                                           ١٩ Eur. Court HR, Case of Leutscher v. the Netherlands, judgment of 26 march 1996, Reports 1996-II, p. 436, para. 29.  
٢٠ Eur. Court HR, Minelli case v. Switzerland, judgment of 25 March 1983, Series A, No. 62, p. 18, para. 38.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢١
  .٤٠، الفقرة ١٩المرجع نفسه، الصفحة  ٢٢
  .١٤، الفقرة ٤٣٢المرجع نفسه، الصفحة  ٢٣
  .٣١، الفقرة ٤٣٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢٤
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢٥
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 حقوق اإلنسان أثناء التحقيقات الجنائية  .٢

ن تجري بشأنهم تحقيقات جنائية يتمتعون، حتى أثناء إجراء هذه التحقيقات،           إن األشخاص الذي  
بحقوقهم وحرياتهم األساسية ولو عانت من بعض التقييدات نتيجة للحرمان من الحرية بالنسبة لألشخاص              

وعلى حين أن بعض الحقوق، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب تبقى، كما             . الذين يمسهم إجراء كهذا   
 أدناه، سارية بالنسبة لجميع األشخاص وفي كل األوقات إال أن الحق فـي احتـرام خصوصـية                  سيتبين

الشخص وحياته األسرية يتعرض للخطر المتزايد عن طريق الوسائل المتطورة المستخدمة في التنصـت              
ويجدر . ولعل بعض األمثلة المأخوذة من السوابق القضائية الدولية توضح هذه المشكلة         . على سبيل المثال  

التذكير مجدداً بأن هذا القسم لن يوفر عرضا شامال للحقوق التي تبقى مضمونة أثناء التحقيقات الجنائيـة                 
  .ولكن هذا القسم سيركز فقط على بعض الحقوق األساسية التي يجب أن تُحمى في هذه المرحلة المهمة

  
  الحق في احترام حياة اإلنسان الخاصة وحرمة بيته ومراسالته  ١-٦

 الحق في احترام حياة الشخص الخاصة وأسرته وبيته ومراسالته مضمون، وإن بعبارات             إن
 من االتفاقية   ١١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة          ١٧مختلفة، بواسطة المادة    

كن فـرض قيـود     بيد أنه يم  .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ٨األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة     
مـن العهـد الـدولي      ) ١(١٧وعلى هذا النحو تنص المادة      . على ممارسة هذا الحق في بعض الظروف      

ال يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسـفي أو غيـر            "الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه       
 قانونية تمس   قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته وال ألي حمالت غير              

 من االتفاقية األمريكية صيغت بعبارات مماثلة إال أنها استُهلت          ١١وعلى حين أن المادة     ". شرفه وسمعته 
وطبقـا  ..." ال يجوز أن يتعرض شخص للتدخل التعسفي الذي يسيء إليه فيما يخص             : "بالعبارات التالية 

" أي تدخل من قبل السلطة العامة في ممارسـة        ال ينبغي أن يكون هناك      " من االتفاقية األوروبية،     ٨للمادة  
  الحق في احترام خصوصيات الشخص وشؤون حياته األسرية وبيته أو مراسالته

فيما عدا الحاالت التي تتفق مع القانون ويكون فيها مـن الضـروري فـي مجتمـع                 ,,, "
لبلد من ديمقراطي تراعى فيه مصالح األمن الوطني والسالمة العامة أو الرفاه االقتصادي ل    

بغرض حماية الصحة أو اآلداب العامـة أو        أو  أجل الوقاية من االضطرابات أو الجريمة       
  ".لحماية حقوق وحريات اآلخرين

بالتلصص السـلكي،   والمشاكل التي تقترن بحق اإلنسان في خصوصياته ستُبحث فيما يتصل           
 اللجوء إليها فـي مرحلـة        وهي إجراءات عادة ما يتم     وعمليات التفتيش والتدخل في شؤون المراسالت     

مبكرة من التحقيقات القضائية بغية إثبات شبهة النشاط اإلجرامي والتي يمكن أن تؤدي أو ال تؤدي الحقاً                 
  .إلى توجيه تهم رسمية

  
  التلصص السلكي ١-١-٦

لم تقم حتى اآلن ال اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وال محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسـان                
لجة مسألة التنصت على المكالمات الهاتفية لغرض التحقيق القضائي في جريمة من الجرائم إال أن هذه                بمعا

وقد رأت المحكمة األوروبيـة     . المسألة برزت في قضايا عديدة تناولتها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان         
في حق " ل من جانب السلطة العامةبمثابة التدخ"على الدوام أن مثل هذا التنصت على المكالمات الهاتفية هو 

 من االتفاقية   ٨صاحب الدعوى أن تحترم شؤون مراسالته وحياته الخاصة على النحو الذي تضمنه المادة              
" أن يتم على النحو الذي يتمشى مع القـانون         "- كما تقدم أعاله     -األوروبية، وهو تدخل، لكي يبرر، يجب       
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وأخيراً يجب أن يكون هذا     ) ٢(٨مشروعة المشار إليها في المادة      ويتوخى بلوغ غاية أو أكثر من الغايات ال       
  ٢٦.لغرض بلوغ غاية أو أكثر من هذه الغايات المشروعة" ضرورياً في مجتمع ديمقراطي"التدخل 

" وفقا للقـانون  "ودون بحث مفصل للسوابق القضائية الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بمفهوم            
 أن اللجوء إلى التلصص السلكي يجب أن يكون لـه أساس في القانون             يكفي في هذا السياق اإلشارة إلى     

مغـزى وطبيعـة    " فيما يخص    "ممكن التنبؤ به   "وكذلك" متاحا"المحلي، هذا القانون الذي يجب أن يكون        
ال تقتصر على مجرد اإلحالة إلى القانون المحلـي         ) "٢(٨ وبعبارة أخرى، فإن المادة      ٢٧"التدابير السارية 

 وهـذا   ٢٨."الذي يقتضي منها تمشيها مع القاعدة التي يتضمنها القـانون          بنوعية القانون    القةولكن لها ع  
أنه يجب أن يكون هناك قدر من الحماية القانونية في القانون المحلي من التـدخالت               "يعني بوجه خاص    

مـا مورسـت    بالنظر إلى أنه    ) ١(٨المادة  "التعسفية من جانب السلطات العامة في الحقوق التي تضمنها          
شرط إمكانية التنبؤ بالشـيء     " على الرغم من أن      ٢٩."سلطة تنفيذية سراً إالّ وكانت أخطار التعسف بديهية       

ال يمكن أن يعني أن المفروض أن يتمكن الشخص من التنبؤ بالوقت الذي يرجح فيـه قيـام السـلطات                    
  لقانون مع ذلكويجب على ا". باعتراض مكالماته حتى يتيسر لـه تكييف سلوكه وفقا لذلك

أن يكون واضحاً في عباراته بحيث يعطي للمواطنين بياناً كافياً عن الظروف والشـروط              "
التي تخول السلطة العامة اللجوء إلى هذا التدخل السري والخطير في حق اإلنسان في أن               

  ٣٠."تحترم حياته ومراسالته

نين الوطنية يجـب أن تـوفر       واشتراط الحماية القانونية تعني ضمنا، بعبارة أخرى، أن القوا        
الضمانات القانونية الكافية ضد التجاوزات وأن الحاالت التي يمنح فيها القانون سلطة تقديرية للسـلطات               

  ٣١".نطاق تلك السلطة"المعنية على سبيل المثال يجب أن يبين فيها القانون أيضاً 

  هوفيغقضية 
دة يومين مارسه القاضي القائم بالتحقيق فـي         خضع أصحابها للتنصت الهاتفي عليهم لم      هوفيغفي قضية   

وقد قبلت المحكمة األوروبيـة بـأن التـدابير         . التُهم المتعلقة بالتهرب من الضرائب وتدليس الحسابات      
المتنازع عليها لها أساسها القانوني في القانون الفرنسي أال وهو قانون اإلجراءات الجنائية كما تفسـره                

إال أنه من وجهة نظر نوعية القانون خلصت        . ية الوصول إلى القانون متاحة    المحاكم الفرنسية وأن إمكان   
ال تبين بوضوح معقول نطاق وطريقة ممارسة السـلطة التقديريـة ذات            "المحكمة إلى أن هذه النوعية      

لم يتمتعوا بالدرجة الدنيا    "وتبعا لذلك فإن أصحاب الدعوى      " العالقة بالموضوع المخولة للسلطات العامة    
 وبعبـارة  ٣٢."لحماية التي يحق أن يتمتع بها المواطنون بمقتضى حكم القانون في مجتمع ديمقراطي  من ا 

فئـات  "من حيث إن " ال يوفر ضمانات كافية ضد مختلف التجاوزات الممكنة   "أخرى فإن النظام القانوني     
م التي يمكـن أن  األشخاص الممكن أن يتم التنصت عليهم هاتفيا من قبل السلطة القضائية وطبيعة الجرائ 

على فرض  "وليس هناك أي حكم يجبر القاضي       " تسمح بإجراء ذلك التنصت ليست محددة في أي موضع        
   باإلضافة إلى ذلك٣٣."حد زمني على المدة التي يمكن التنصت الهاتفي فيها على الشخص

  .Eur. Court HR, Huvig Case v. France, judgment of 24 April 1990, Series A, No. 176-B, p. 52, para. 25انظر على سبيل المثال،  ٢٦                                                           
  .٢٩-٢٦، والفقرات ٥٥- ٥٢المرجع نفسه، الصفحات  ٢٧
  .٢٩، الفقرة ٥٤المرجع نفسه، الصفحة  ٢٨
 ,Eur. Court HR, Malone Case v the United Kingdom, judgment of 2 August 1984, Series A, No. 82, p. 32انظر على سبيل المثال،  ٢٩

para. 67.  
  .فسه، نفس الصفحة والفقرةالمرجع ن ٣٠
  .٣٣، الصفحة ٦٨المرجع نفسه، الفقرة  ٣١
٣٢ Eur. Court HR, Huvig Case v. France, judgment of 24 April 1990, Series A, No. 176-B, p.56-57, para. 35.  
  .٣٤، الفقرة ٥٦المرجع نفسه، الصفحة  ٣٣
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  )تابع(قضية هوفيغ 
ت أو تدميرها خاصة في الحاالت التي        التسجيال مسحفيها  الظروف التي يجوز أو يجب      "لم يحدد القانون    

 بناء على ذلـك     ٣٤."يكون فيها المتهم قد ُأعفي من قبل القاضي القائم بالتحقيق أو برئ من قبل المحكمة              
وبما أن أصحاب الدعوى لم يتمتعوا بالدرجة الدنيا من الحماية في ظل سـيادة القـانون فـي مجتمـع                    

  .هذه الحالة في ٨ديمقراطي فإن انتهاكا قد حدث للمادة 

  
كروسـلين   في حاالت مماثلة مثل حالـة        ٨وتبينت المحكمة األوروبية وجود خروقات للمادة       

 قامت على أساس    هوفيغا شأنها كشأن الحكم الصادر في       مالتي تبين أن األحكام الصادرة فيه       مالون ةالحو
) ٢(٨الواردة في المـادة     " انونوفقا للق "أن الممارسات المعنية ال تمتثل لالشتراطات المترتبة على عبارة          

  ٣٥.من االتفاقية

  المبرتقضية 
 األحدث عهدا أن فرنسا قد اعتمدت في عـام          المبرتيمكن أن يتبين من قراءة الحكم الصادر في قضية          

 تعديال على قانون اإلجراءات الجنائية يتعلق بسرية الرسائل السلكية والالسلكية وهذا التعديل لـم   ١٩٩١
بما يكفي من الوضوح على نطـاق وطريقـة ممارسـة           "ولم ينص   " الواضحة والمفصلة القواعد  "يحدد  

 انتهكت هي األخرى في هذه القضية       ٨ ومع ذلك فإن المادة      ٣٦"السلطة التقديرية المخولة للسلطات العامة    
لم يتمتع بالحماية الفعلية للقانون الوطني التي ال تميز بـين مـن تـم               "على أساس أن صاحب الدعوى      

 ٣٧".هاتفهصت على التن

وما حدث في هذه القضية هو أن صاحبها اتهم بالتصرف في عوائد سرقة مشددة بعد أن تـم التنصـت                    
على البعض من محادثاته الهاتفية عندما خابر شخصاً آخر كان يتم التنصت على هاتفه هو اآلخر وقدم                 

ن محكمة النقض قضت بوجه     محامي صاحب الدعوى استئنافا ضد تمديدين في مدة التنصت الهاتفي ولك          
 في أن تسمع أقواله للطعن في        حق المستدعى  الدعوى لم يكن يملك   بأن صاحب   "خاص، عند االستئناف،    

 وقبلت المحكمة األوروبيـة بـأن هـذا         ٣٨."الطرف الثالث الطريقة التي تم بها التمديد في ترصد هاتف         
كان الغرض منه تبـين     "الته  التدخل في حق صاحب الدعوى في أن تحترم خصوصياته وشؤون مراس          

 ومن ناحية أخرى فإن حقيقة رفض       ٣٩."الحقيقة فيما يتصل باإلجراءات الجنائية ومن ثم منع االضطراب        
 في أن تسمع أقواله للطعن في تمديد مدة التنصت الهاتفي كان يمكن، في               لحق المستدعى  محكمة النقض 

حرمان عدد كبير من األشخاص من الحماية       أن يؤدي إلى قرارات تفضي إلى       " نظر المحكمة األوروبية  
من شأنه عمليـا أن     "؛ وهذا   "القانونية، أال وهم أولئك الذين أجروا محادثات على خط هاتفي غير خطهم           

ويترتب على ذلك أن صاحب الدعوى لم يكـن         ". يجعل اآللية الحمائية خالية إلى حد كبير من جوهرها        
مواطنين بموجب القانون أن يمارسوها والتي كان يمكن أن تقيد          التي يحق لل  " متاحاً لـه السيطرة الفعلية   

  ٤٠".ضروري لمجتمع ديمقراطي"التدخل محّل النظر فيما هو 

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ٣٤                                                           
٣٥ Eur. Court HR, Malone Case v the United Kingdom, judgment of 2 August 1984, Series A, No. 82 and Eur. Court HR,   

Kruslin Case v. France, judgment of 24 April 1990, Series A, No. 176-B. In the case of Klass and Others ن أيبيد أن المحكمة لم تتبي ،
  ..Eur. Court HR, Case of Klass and Others, judgment of 6 September 1976, Series A, No. 28 ظر، ان٨انتهاك للمادة 

٣٦ Eur. Court HR, Case of Lampert v. France, judgment of 24 August 1988, Reports 1998-V, p. 2240, para. 28 وهذا مثال مهم من ،
  . ة للمحاكم األوروبية لحقوق اإلنسان في التشريع المحليبين عدة أمثلة تعكس أثر السوابق القضائي

  .٣٩، الفقرة ٢٢٤٢المرجع نفسه، الصفحة  ٣٧
  .١٤، الفقرة ٢٢٣٦ والصفحة ١٠- ٨، الفقرات ٢٢٣٥المرجع نفسه، الصفحة  ٣٨
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وعلى حين أن هناك على الدوام خطراً في التقدير االسـتقرائي باالعتمـاد علـى السـوابق                 
 االتفاقية األمريكية يقضيان بأن     القضائية األوروبية يبدو من المعقول استنتاج أن العهد الدولي شأنه كشأن          

حق السلطات القضائية في اللجوء إلى اعتراض المكالمات الهاتفية سيفسر تفسيرا ضيقا نسبيا بما يؤيـد                
 - في حده األدنى -الحق في احترام خصوصيات الفرد وأن مثل هذا التدخل في ممارسة هذا الحق يجب  

حلي ويفرض لغرض محدد ومشروع ويقترن بضـمانات        أن يكون قائماً بوضوح على أساس القانون الم       
  .وسبل انتصاف مالئمة لألشخاص الذين يتم التنصت على هواتفهم

  
  عمليات التفتيش ٢-١-٦

ال يوفر قانون حقوق اإلنسان الدولي قواعد مفصلة بشأن شرعية عمليـات التفتـيش ولكـن                
مـن ناحيـة أخـرى تجـدر        .  التوجيه السوابق القضائية األوروبية في هذا المجال يمكن أن توفر بعض         

مالحظة أن الحالة التالية ال تتعلق باستصدار أمر إلى الشرطة بالتفتيش ولكن منح أمر لطرف عادي في                 
  .إطار إجراءات مدنية

 وهي ليست بقضية جنائية بل دعوى تخص حقوق التأليف، كـان علـى              - تشابلففي قضية   
 لالتفاقية األوروبية مع عملية تفتيش ُأجريت في أماكن         ٨ة  المحكمة األوروبية أن تبحث مدى تالؤم الماد      

عمل صاحب الدعوى لغرض تأمين الشواهد حماية لحقوق التأليف التي يملكها المدعي والذي يشكو مـن                
وأقرت الحكومة بوجود تـدخل فـي ممارسـة حـق     . ال تجيزه التشريعاتبما التعدي على هذه الحقوق  

اته وشؤون بيته ووافق صاحب الدعوى على أن التفتيش مشروع          صاحب الدعوى في أن تحترم خصوصي     
 والمسألة التي كانت مطروحة تتمثل في قيام المحكمـة          ٤١"حقوق اآلخرين "لحماية  ) ٢(٨بمقتضى المادة   

واألمـر  ". ضروري في مجتمع ديمقراطـي    "أو هو   " وفقا للقانون "بالفصل فيما إذا كان اإلجراء قد اتخذ        
وهو أمر مؤقت صادر عن محكمة القصـد منـه          " ون بيلر طأمر أن "موضوع سمي   بالتفتيش ذو الصلة بال   

 دون أن يتم إشعار المـدعى       أحد الخصوم الحفاظ على األدلة لحين المحاكمة؛ وهو يمنح بناء على طلب           
  .عليه ودون االستماع إلى أقواله

 القـانون   وكانت المحكمة على قناعة في هذه القضية من أن عملية التفتيش تقوم على أسـاس              
أما فيما يخص الشرط    .  في آن واحد   إمكانية التنبؤ وشرط   إمكانية الوصول اإلنكليزي الذي يمتثل لشرط     

السابق فالنصوص القانونية ذات الصلة والسوابق القضائية نشرت جميعها وهي متاحة على هذا النحـو               
بمنح هذا اإلعفاء كان منصوصا     األحكام والشروط األساسية المتعلقة     "وأما فيما يخص الشرط الالحق فإن       

وهذا األمـر كـان     " معيارا مستوفى " إمكانية التنبؤ "عليها، في الوقت المناسب، بدقة كافية العتبار معيار         
  ٤٢.بين محتويات األوامر الفردية" بعض االختالفات"كذلك بالرغم من أنه كان يمكن أن تكون هناك 

الحظت المحكمـة   " ريا في مجتمع ديمقراطي   ضرو"وعند البحث فيما إذا كان اإلجراء المعني        
بضمانات محسوبة على نحو يجعل تأثيرها باقياً فـي حـدود            "مصحوباًباإلضافة إلى ذلك أن األمر كان       

أن هذه القيود وضعت على     ) "٢(؛  "أن هذه الضمانات منحت لمدة قصيرة من الزمن فقط        ) ١(أي  " معقولة
لذي ينادي به المدعي وعلى عدد األشخاص الذين يجرون هـذا           المواقيت التي يمكن فيها إجراء التفتيش ا      

 باإلضافة إلى ذلك منح المدعون      ٤٣."وأية مواد تحتجز ال تستخـدم إال للغـرض المحدد       ) "٣(و" التفتيش

  .٢٩، الفقرة ٢٢٤٠المرجع نفسه، الصفحة  ٣٩                                                                                                                                                                                             
  .٤٠-٣٨، الفقرات ٢٢٤٢-٢٢٤١المرجع نفسه، الصفحة  ٤٠
٤١ Eur. Court HR, Case of Chappel v. the United Kingdom, judgment of 30 March 1989, Series A, No. 15-A, p. 21, para. 51.  
  .٢٤ في الصفحة ٥٦المرجع نفسه، الفقرة  ٤٢
  .٦٠، الفقرة ٢٥المرجع نفسه، الصفحة  ٤٣
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ُأتيحت لصاحب الدعوى سبل متنوعة للتظلم إذا ما رأى أن األمر لم ينفذ             "أو وكيلهم سلسلة من التعهدات و     
  ٤٤".يمعلى النحو السل

النواقص في اًإلجراءات التي اتبعت أثناء تنفيـذ        "وأن المحكمة أقرت بالفعل بأن هناك بعض        
األمر من حيث إن نظر السيد تشابل سيتحول عن المطالبة بأن تجري البحوث من قبل الشرطة والمدعي                 

وف التي تحـف    من الخطورة بمكان بحيث تجعل تنفيذ األمر في الظر        "في آن واحد، ومع ذلك لم ير أنها         
 ٨ وبالتالي لم يحدث هناك أي خرق للمادة         ٤٥".بهذه القضية أمراً غير متناسب مع شرعية الغاية المتوخاة        

  .في هذه القضية
  

  التدخل في شؤون المراسالت ٣-١-٦
يمكن أن يشكل تدخل السلطات الوطنية في شؤون المراسالت مشـكلة بالنسـبة لألشـخاص               

ت، في هذا المضمار، شكاوى عديدة إلى المحكمة األوروبيـة لحقـوق            وقد قدم , المحرومين من حريتهم  
ستعالج هذه ، مدانين بجرائم جنائيـة وفي الحاالت التي قدمت فيها هذه الشكاوى من قبل سجناء         . اإلنسان

تم التراسل بين صاحبي الـدعوى أثنـاء         فايفر وبالنكل بيد أنه في قضية     . ٨الشكاوى في إطار الفصل     
 وفي إحدى الرسائل، عمد القاضي القائم بالتحقيق إلى شـطب بعـض الفقـرات       تيـاطي احتجازهما االح 

 ٤٦."نكاتا ذات طابع مهين لموظفي السـجن      "فأصبحت ال تقرأ وقد رأى القاضي أن هذه الفقرات تتضمن           
وقد اتفقت  . ورأت المحكمة أن حذف مقتطفات يشكل تدخال ال مبرر لـه في مراسالت صاحب الدعوى             

الرسالة تتضمن انتقادات بشأن األوضاع السـجنية       "اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان في أن       في الرأي مع    
من أن بعض العبارات التي استخدمت      "والحظت بأنه بالرغم    " وبالخصوص سلوك بعض موظفي السجن    

 إال أنها جزء من رسالة خاصة كان المفروض، في إطار التشريع القائم           ... كانت بال شك عبارات قوية،      
 ثم أشارت المحكمة األوروبية إلـى حكمهـا         ٤٧."أن يقرأها السيد فايفر وقاضي التحقيق دون سواهما       ... 

ليس هناك أي داع، فـي مجتمـع ديمقراطـي، إلـى            " حيث رأت أن     سيلفر وآخرين الصادر في قضية    
اعتراض سبيل رسائل خاصة محسوبة على أنها تنطوي على إهانة للسلطات أو تتضمن مواد محسـوبة                

فايفر ؛ وعلى الرغم من أن حذف المقتطفات في قضية          " ..."عمدا على أنها تنتهك حرمة سلطات السجن      
والظروف التي تحف بالقضـية ويشـكل       " ال يتناسب "إال أنه مع ذلك     " اعتبر تدخال أقّل خطورة    "وبالنكل

  ٤٨. من االتفاقية٨خرقا للمادة 
وشـخص كـان رهـن الحـبس        بمراسالت بين محـام     تتعلق   شوننبيرغ ودورماز وقضية  

 وصاحب الدعوى وهو سائق سيارة أجرة أوقف في مدينة جنيڤ فيما يتصل باالشـتباه فـي                 .االحتياطي
وبعد عدة أيام سألت زوجة السيد دورماز السيد . جرائم تهريب مخدرات ونُقل في وقت الحق إلى زيورخ

السيد شوننبيرغ رسالة إلـى مكتـب       وفي اليوم نفسه وجه     . شوننبيرغ بأن يتولى أمر الدفاع عن زوجها      
مدعي المقاطعة مرفق بها رسالة اخرى طبقا لما تقتضيه التشريعات السويسرية طالبا منه إحالـة تلـك                 

وفي هذه الرسالة قال السيد شوننبيرغ للسيد دورماز بأن زوجـة هـذا             . الرسالة إلى الجهة الموجهة إليها    
. ووجهت إليه استمارات تخوله التصرف في هذا الشـأن        األخير أوعزت لـه بأن يتولى أمر الدفاع عنه         

وذكر في هذه الرسالة، في جملة أمور، أن من واجبه أن يبين لـه أن من حقه رفض اإلدالء بأي بيانات                    
 وعمد المدعي العام للمقاطعة إلى حجز هذه الرسالة مـع           ٤٩.وأن أي شيء يقوله يمكن أن يستخدم ضده       

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ٤٤                                                           
  .٦٦الفقرة ، ٢٧المرجع نفسه، الصفحة  ٤٥
٤٦ Eur. Court HR, Case of Pfeifer and Plankl v. Austria, judgment of 25 February 1992, Series A, No. 227, p. 18, para. 47.  
  .١٩، الصفحة ٤٧المرجع نفسه، الفقرة  ٤٧
  .٤٨، الفقرة ١٩المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة، والصفحة  ٤٨
٤٩ Eur. Court HR, Case of Schönenberg and Durmaz, judgment of 20 June 1988, Series. A, No. 137, p.8-9, paras 8-9.  
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رماز؛ وبموجب أمر صادر، قرر مكتب المدعي العام في وقت الحق عدم            الضميمة ولم يبلغ بها السيد دو     
  ٥٠.تبليغ الرسالة إلى السيد دورماز وتم عوضا عن ذلك تعيين محام من زيورخ لتمثيله

" منـع االضـطراب أو اإلجـرام      "وأقرت المحكمة بأن الغاية من حجز هذه الرسالة كانـت           
توخي هدف كهذا قد يبرر اتخاذ إجراءات       "لتي تبين أن    واعتمدت في هذا الصدد على سوابقها القضائية ا       

نفس "؛ وفي رأي المحكمة أن      "أوسع مما تتخذه في شأن شخص طليق      ] مدان[سجين  ... بالتدخل في حالة    
هذا التفكير يمكن أن ينطبق على شخص مثل السيد دورماز المحتفظ به رهن الحبس االحتياطي والـذي                 

تهم جنائية إليه حيث إن في حالة كهذه هناك في كثير من األحيان خطر تجري بشأنه تحقيقات بغية توجيه 
 بيد أن اللجنة انتهت في خاتمة المطاف إلى أن التدخل محل الطعن لـيس مبـررا بوصـفه                   ٥١."التواطؤ

ورفضت الحجج التي ساقتها الحكومة والقائلة بأن الرسالة تزود السـيد           " ضروريا في مجتمع ديمقراطي   "
لها صلة باإلجراءات الجنائية المنتظر إجراؤها وهي ذات طابع قـد يعـرض للخطـر               دورماز بمشورة   

والحظـت  . إجراءها على النحو السليم وأن الرسالة لم توجه من قبل محام مكلف من قبل السيد دورماز               
  :في هذا الصدد ما يلي

دالء في االعتراض على اإل   "سعى السيد شوننبيرغ إلى إبالغ صاحب الدعوى الثاني بحقه          "
وعلـى هـذا   ". ... في مصلحته" إياه بأن العمل بذلك من شأنه أن يكون  اناصح" بأي بيان 

النحو كان يوصي السيد دورماز باعتماد تكتيك معين وهو تكتيك شرعي في حد ذاته فـي               
ظل نظام المحاكم االتحادية السويسرية ويمكن العثور على ما يوازيه في سـائر الـدول               

وبوسـع السـيد    . ...  من الجائز لشخص متهم أن يلـزم الصـمت         المتعاقدة ومقتضاه أن  
شوننبيرغ أن يعتبر ذلك واجبا عليه لحين اجتماعه بالسيد دورماز لنصحه بخصوص حقه             

وفي رأي المحكمة أن النصح المسدى علـى        . وبالتبعات الممكن أن تترتب على ممارسته     
لرسالة ومتلقيها وال يشكل أي     هذا النحو ليس من شأنه أن يوجد خطر التواطؤ بين مرسل ا           

  ٥٢."تهديد لسير المالحقة بشكل عادي

للحجة التي ساقتها الحكومة والتي مفادهـا أن        " أهمية قليلة "باإلضافة إلى ذلك أولت المحكمة      
كان يتصرف بناء على إيعاز من السيدة       "المحامي المعني لم يوعز إليه من قبل السيد دورماز نظرا ألنه            

  وفي نظر المحكمة،".  المدعي العام للمقاطعة بذلك هاتفياًدورماز وقد أبلغ
هذه االتصاالت المتنوعة هي بمثابة الخطوات األولية التي يقصد بهـا تمكـين صـاحب               "

الدعوى الثاني من االنتفاع بمساعدة محام يختاره وبالتالي ممارسة حقه المجسد في حكـم              
وفي هذه الظروف وحقيقة كون السـيد       . ... ٦أساسي آخر من أحكام االتفاقية أي المادة        

  ٥٣".شوننبيرغ لم يعين رسميا ليست ذات أثر يذكر

 في هذه الحالة يشكل على هذا النحو تذكرة مهمة بأن العالقـة             ٨وبالتالي حدث إخالل بالمادة     
كن بين الشخص المشتبه فيه أو المتهم أو المتهم بارتكابه جريمة جنائية ومحاميه هي عالقة متميزة وإن ت                

-٦وسوف يتم التصدي لهذه القضية في الفرع        . احتمالية ويتعين على السلطات المحلية أن ترعاها بعناية       
  . أدناه٤

إن التدخل في حق الشخص في خصوصياته أثناء القيام بتحقيقات جنائية يجب أن 
يتسم، في ظل قانون حقوق اإلنسان الدولي، بسمة شرعية وأن يخدم غرضا مشروعا 

 .كون هناك تناسبا بينه وبين اإلجراء المعنيويجب أن ي

  .١١ و١٠، الفقرتان ٩المرجع نفسه، الصفحة  ٥٠                                                           
  .٢٥، الفقرة ١٣المرجع نفسه، الصفحة  ٥١
  .٢٨، الفقرة ١٤- ١٣المرجع نفسه، الصفحتان  ٥٢
  .٢٩، الفقرة ١٤المرجع نفسه، الصفحة  ٥٣
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  حق الشخص في أن يعامل بإنسانية وحقه في عدم التعرض للتعذيب  ٢-٦
ستتناول معاملة المحتجزين والسجناء بصورة مفصلة في الفصل الثامن ولكن بـالنظر إلـى              

في سياق التحقيقات   تواتر اللجوء إلى التعذيب وغيره من سوء معاملة األشخاص المحرومين من حريتهم             
الجنائية، ال غنى في هذا المقام عن التشديد على أن الحق في عدم التعـرض للتعـذيب أو للمعاملـة أو                     

المادة (العقوبة القاسية أو الالإنسانية هو حق تكفله أهم المعاهدات بجانب اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان               
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسـان       ٤سية؛ والمادة    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا       ٧

 من االتفاقية األوروبية لحقوق     ٣من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان؛ والمادة       ) ٢(٥والشعوب؛ والمادة   
ويرد هذا الحـق فـي بعـض       ).  من اإلعالن العالمي   ٤، والمادة   "القاسية"اإلنسان التي ال تتضمن عبارة      

 بالنسبة لألشخاص المحرومين من حريتهم، معززا بالحق في أن يعامـل الشـخص              الصكوك القانونية، 
مـن  ) ٢(٥من العهد؛ والمـادة     ) ١(١٠المادة  (بإنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في شخصه كإنسان        

واعتبارا لخطورة ممارسة التعذيب التي ال يسلم منها صقع مـن أصـقاع العـالم،               ). االتفاقية األمريكية 
رعاية األمم المتحدة ومنظمتين إقليميتين اثنتين هما منظمة الدول األمريكية ومجلـس أوروبـا              صيغت ب 

  ٥٤.معاهدات ترمي إلى التشجيع الفعال على إلغاء هذه الممارسة الالقانونية
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية      ٥٥كما تتناول حقوق األشخاص أثناء التحقيق في المادة         

أال "على أن الشخص الذي يخضـع للتحقيـق يجـب           ) ب)(١(٥٥ا النحو تنص المادة     وعلى هذ . الدولية
يتعرض ألي شكل من أشكال القسر أو اإلكراه أو التهديد أو التعذيب أو أي ضرب آخر مـن ضـروب                    

  ".المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
م في جميـع األوقـات      يحترأن  وفي معرض التحقيقات الجنائية واإلجراءات القضائية يجب        

 الحظر العالمي والذي ال يجوز التحلل منـه المفـروض علـى             وبدون استثناء حتى في أحلك الظروف     
 وهـذا يعنـي أن األشـخاص        ٥٥.التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة         

أو سلطات االدعاء ألغراض    المعتقلين أو المحتجزين أو الذين يوجدون على نحو آخر في قبضة الشرطة             
استجوابهم بخصوص أنشطة جنائية مزعومة، إما بوصفهم مشتبها فيهم أو بوصفهم شهودا يتمتعون على              

. الدوام بالحق في أن يعاملوا بإنسانية وفي أال يتعرضوا ألي عنف نفسي أو مادي أو إكراه أو تخويـف                  
 عليه عن طريق اإلكراه إنما هو اعتراف غير         ومثلما سيبين أدناه، فإن استخدام أي اعتراف يتم الحصول        

 وبعبارات واضحة وصـريحة   ويرد ذكر هذا بوجه خاص      . مشروع في ظل قانون حقوق اإلنسان الدولي      
  . من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة١في المادة  

مها المجموعات المهنية التي تتولى التحقيقـات       كما صيغت صكوك قانونية بغرض أن تستخد      
 تـنص علـى     ١٩٧٩ من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لعام           ٥والمادة  . الجنائية

ال يجوز ألي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمـل مـن                : "أمور منها ما يلي   
ب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض            أعمال التعذيب أو غيره من ضرو     

 بوجه خاص   ١٩٩٠وتتضمن المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة لعام         " عليه أو أن يتغاضى عنه    
  :الحكم المهم التالي

إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا               -١٦"
 اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشـروعة              أو

تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق اإلنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو            
، واتفاقية البلدان األمريكية لمنع ١٩٨٤نظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، ا ٥٤                                                           

  .١٩٨٧؛ واالتفاقية األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة، ١٩٨٥التعذيب والمعاقبة عليه، 
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان؛ ) ٢(٢٧من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والمادة ) ٢(٤ على سبيل المثال المادة انظر ٥٥

لقاسية أو من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة ا) ٢(٢من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان؛ والمادة ) ٢(١٥والمادة 
  . من اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه٥الالإنسانية أو المهينة؛ والمادة 
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المعاملة أو المعاقبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقـوق              
هم رفض استخدام هذه األدلة ضد أي شخص غير الـذين اسـتخدموا             اإلنسان، وجب علي  

األساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان تقـديم             
  ".المسؤولين عن استخدام هذه األساليب إلى العدالة

أن من واجبات   من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على        ) ج)(١(٥٤كما تنص المادة    
أن يحترم االحترام التام حق األشخاص المنبثق عن هذا النظـام           "المدعي العام فيما يخص عملية التحقيق       

  .بشأن حظر اإلكراه والتعذيب) ج)(١(٥٥مما يعني، في جملة أمور، الحق المحدد في المادة " األساسي
دئ األساسية بشأن استقالل     من ديباجة المبا   ٧عالوة على ذلك ومثل ما هو مذكور في الفقرة          

القضاة مكلفون باتخاذ القرار األخير بشأن حيـاة  المـواطنين وحريـاتهم              "١٩٨٥السلطة القضائية لعام    
وحقوقهم وواجباتهم وممتلكاتهم ومن ثم فإن من واجب القضاة أيضا أن يكونوا متيقظين بصورة خاصـة                

نوع كان يمكن أن يكـون قـد حـدث أثنـاء             أو اإلكراه من أي      المعاملةألي عالمة من عالمات سوء      
التحقيقات الجنائية والحرمان من الحرية وأن يتخذوا التدابير الالزمة متى ما ووجهوا بشبهة تخص سوء               

  ٥٦.المعاملة
ويجب على القضاة والمدعين العامين والمحامين أن يكونوا يقظين بصورة خاصة ألي عالمة             

المـرأة أو    وسائر أشكال التجاوزات الجنسية وسوء معاملة        من عالمات التعذيب بما في ذلك االغتصاب      
 وسوء معاملة هذه المجموعات الضعيفة أثناء وجودهم في قبضـة الشـرطة             وتعذيب.  المحتجزين الطفل

والمسؤولين عن السجون شائعة في العديد من بلدان العالم ولكي يوضع حد لمثل هذه الممارسات غيـر                 
أعضاء المهن القانونية في جميع األوقات دورا نشطاً في الحيلولة دون هذه القانونية ال غنى عن أن يلعب      

  .الممارسات والتحقيق فيها والمعاقبة عليها

ممارسة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة محظورة في جميع األوقات بما في 
ب منعها ذلك أثناء التحقيقات الجنائية وال يمكن أبداً تبريرها؛ وهي تعتبر أفعاال يج

 .والتحقيق فيها والمعاقبة عليها

وينبغي للقضاة والمدعين العامين والمحامين أن يكونوا متيقظين ألي عالمة من 
عالمات التعذيب بما في ذلك االغتصاب وغيره من أشكال االعتداء الجنسي وسوء 

 .المعاملة التي تتعرض لها النساء واألطفال أثناء الحبس

  

   الموجهة إليه بلغة يفهمها  يتم إعالمه بالتهمحق الشخص في أن   ٣-٦
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن يكون لكل           ) أ)(٣(١٤تنص المادة   

أن يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل، وبلغـة  " أثناء الفصل في أي تهمة جنائية توجه إليه الحق في          -شخص  
من االتفاقية األوروبية صيغت بعبـارات      ) أ)(٣(٦والمادة  ". أسبابهايفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه و     

أن يـتم   "من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان يحق للمـتهم         ) ب)(٢(٨مماثلة على حين أنه وفقا للمادة       
وال يتضمن الميثـاق األفريقـي لحقـوق اإلنسـان          . إعالمه مسبقا وبالتفصيل بطبيعة التهم الموجهة إليه      

بيـد أن   . أي حكم صريح يضمن الحق في أن يتم إعالم الشخص بالتهم الجنائية الموجهة إليه             والشعوب  
يجب إعالمهم سريعا بأي    "اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ارتأت أن األشخاص الذين يعتقلون           

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل ٦يمكن االطالع أيضا على أحكام مناهضة للتعذيب في المادة  ٥٦                                                           
  .نمن أشكال االحتجاز أو السج
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ة جميـع    من مجموعة المبادئ لحماي    ١٠ وفيما يتعلق بالشخص المحتجز ينص المبدأ        ٥٧."تهم توجه إليهم  
يتم إعالمه سريعا بأي تهم توجه      "األشخاص من أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن على وجوب أن             

  ".إليه
 يعني ضمنا، بطبيعة الحـال، أن علـى         بلغة يفهمها والحق في أن يتم إبالغ الشخص بالتهم        

بهذا الشرط الـذي هـو      السلطات المحلية أن توفر المترجمين الشفويين والتحريريين األكفاء بغية الوفاء           
والحق العام في أن يـوفر للشـخص        . أساسي لغرض تمكين المشتبه فيه بالدفاع عن نفسه دفاعا مالئماً         

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحمايـة جميـع         ١٤ترجمة فورية أثناء التحقيقات مدرج تحديدا في المادة         
   ومفادها أناألشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن

لكل شخص ال يفهم أو ال يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسـؤولة                "
عن القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ، على وجه السرعة وبلغة يفهمها،                

 ١٢ من المبـدأ     ١ والفقرة   ١١ من المبدأ    ٢ والفقرة   ١٠المعلومات المشار إليها في المبدأ      
 وفي أن يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شـفوي فيمـا               ١٣دأ  والمب

  ".يتصل باإلجراءات القانونية التي تلي القبض عليه

مـدرج  " بلغة يفهمها المشتبه فيه   "وواجب إبالغ مشتبه فيه بحقوقه عموما أثناء عملية التحقيق          
خلي واألدلة للمحكمتين الجنائيتين الخاصتين     من النظام الدا  ) ألف(٤٢أيضا، على سبيل المثال، في المادة       

في الحصول على مساعدة قانونية مجانية      "برواندا ويوغوسالفيا، وهي المادة التي تضمن حق المشتبه فيه          
  ".ال يفهم أو ال يتكلم اللغة المستخدمة في استجوابه"إذا كان " من مترجم شفوي

*****  
) أ)(٣(١٤ن، ينطبق الحق في التبليغ بمقتضى المادة        واستنادا إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسا     

بما في ذلك القضايا المتعلقة باألشخاص الذين هم ليسوا         على جميع القضايا التي توجه فيها تهم جنائية         "
تقتضي أن تقدم المعلومات على النحو الموصوف في أقرب وقت تقوم فيه            " سريعا" وعبارة   "قيد االحتجاز 

  : وقد بينت اللجنة في هذا الصدد بالتحديد ما يلي٥٨."ه التهم ألول مرةالسلطة المختصة بتوجي
وهذا الحق ينشأ عندما تقرر محكمة أو سلطة أخرى قائمة باالدعاء أثناء إجراء التحقيـق               "

أن تتخذ خطوات إجرائية ضد شخص مشتبه في ارتكابه جريمة أو تسميه علنـا بوصـفة                
يمكن الوفاء بها ببيان التهمة إما شـفويا        ) أ(٣ية  والشروط المحددة في الفقرة الفرع    . كذلك

القانون الذي استندت إليه والوقائع المدعاة القائمة        أو كتابة شريطة أن تذكر المعلومات     
  ٥٩."على أساسها

ليس من الواجب إعالم الشـخص المـتهم فـور توقيفـه            "وفي نظر اللجنة أن هذا يعني أن        
ولكن مع بداية التحقيقات األولية أو عند تخصـيص         الموجهة إليه،   بالمعلومات التفصيلية المتعلقة بالتهم     

 وواجب  ٦٠"بعض جلسات االستماع األخرى التي تفضي إلى االشتباه الواضح رسميا في الشخص المتهم            
أكثر تحديدا من حق الشخص المعتقل      "من العهد هو حق     ) أ)(٣(١٤إبالغ الشخص المتهم بمقتضى المادة      

فـإن  ) ٣(٩من العهد وطالما يقدم المتهم سريعا إلى قاض كما تشترطه المـادة             ) ٢(٩المادة  " بمقتضـى
                                                           ٥٧ ACHPR, Media Rights   Agenda  (on behalf of Niran Maloulu), v. Nigeria, Communication No. 224/98 اتخذ أثناء الدورة الثامنة ،

 : من نص القرار كما نشر على الموقع٤٣، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٧ -أكتوبر / تشرين األول٢٣والعشرين، 
html.98-224/comcases/Africa/manrtshu/edu.umn.1www://http. 
؛ والخط الغليظ ٨، الفقرة ١٢٤، الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، الوارد في)١٤المادة  (١٣م رقم التعليق العا ٥٨

  .مضاف إلى النص
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة، والخط الغليظ مضاف إلى النص ٥٩
 الوثائق الرسمية  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،،)١٩٩٧أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (ويليامز ضد جامايكا. د، ٥٦١/١٩٩٣ رقم البالغ ٦٠

  .؛ والخط الغليظ مضاف إلى النص٢- ٩، الفقرة ١٥١الصفحة ) المجلد الثاني (A/52/40 للجمعية العامة
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 وفي قضـية    ٦١."تفاصيل طبيعة وسبب التهمة ال تحتاج بالضرورة إلى موافاة المتهم بها حالما يتم توقيفه             
ال ينطبق إال حالما توجه إلى الشخص       ... شرط اإلعالم سريعا    "سابقة رأت اللجنة، من ناحية أخرى، أن        

على األشخاص المحتجـزين احتجـازا      "وبالتالي فهي ال تنطبق     "  بارتكاب جريمة جنائية   الرسميةالتهمة  
  ٦٢.من العهد) ٢(٩في حالة مشمولة بالمادة " احتياطيا لحين ظهور نتائج التحقيقات التي تقوم بها الشرطة

ألخرى متمشيا  بيد أن المسألة تكمن في معرفة ما إذا كان المنطق المتوخى في هذه القضية ا              
  .مع آراء اللجنة كما أبدتها في تعليقها العام أو في القضايا السابقة المشار إليها

لـم تنتهـك فـي    ) أ)(٣(١٤وخلصت اللجنة، في تطبيقها لمبدأ اإلبالغ السريع، إلى أن المادة          
مت إدانته بها   قضية اشتكى فيها صاحب البالغ بأنه كان قد احتجز لمدة ستة أسابيع قبل أن يتهم بجريمة ت                

وانتهت اللجنة ببساطة إلى أنه يستشف من المواد المعروضة عليها أن صاحب البالغ قد              . في وقت الحق  
ُأبلغ باألسباب التي اعتقل من أجلها والتهم الموجهة إليه عندما بدأ االستماع فـي جلسـة أوليـة إلـى                    "

  ٦٣."أقواله
ضحية قد ُأبلغت فيها بأن تهما وجهـت        قد انتهكت في قضية كانت ال     ) أ)(٣(١٤بيد أن المادة    

 من قبل محكمة عسكرية حكمت على الشخص المعني بثالثين سنة           في غرفة المشورة  إليها قبل أن تحاكم     
سجناً وخمسة عشر عاما تطبق فيها عليه التدابير األمنية الخاصة؛ عالوة على ذلك لم يتمكن هذا الشخص 

  ٦٤. عنهقط من االتصال بالمحامي الذي عين للدفاع
وقـد رأت المحكمـة، دون أن تحكـم بعـدم           . المحاكمة الغيابية وهناك مشكلة خاصة تثيرها     

كما في حالة الشخص المـتهم      (في بعض الظروف    "، أنها   ١٤مشروعية هذه اإلجراءات بمقتضى المادة      
المسـموح  ) الذي يعزف، برغم إبالغه باإلجراءات في وقت مسبق كاف، عن ممارسة حقه في الحضور             

؛ ومع ذلك يجب اتخاذ احتياطات خاصة في هذا الصدد          "ا لما فيه مصلحة إقامة العدل على النحو السليم        به
 تفترض مسبقا أن تتخذ الخطوات الضرورية إلبالغ المتهم         ١٤والممارسة الفعلية للحقوق بموجب المادة      "

 أيضاً أن تكـون هنـاك       بالرغم من أنه ال بد    ) أ)(٣(١٤بموجب المادة   " مسبقا بالدعوى التي ستقام ضده    
 ٦٥."بعض الحدود للجهود الواجبة التي يمكن توقع أن تبذلها السلطات المسؤولة إلقامة االتصال مع المتهم

 الوثائق  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،،)١٩٩٧يوليه / تموز١٨اآلراء المعتمدة في  (امايكاماكلورنز ضد ج. ج، ٧٠٢/١٩٩٦البالغ رقم  ٦١                                                           
  .٩- ٥، الفقرة ٢٣٢الصفحة ) المجلد الثاني (A/52/40 الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية ة األمم المتحدة، الوارد في وثيق،)١٩٩١أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (كيلي ضد جامايكا. ب، ٢٥٣/١٩٨٧البالغ رقم  ٦٢
  .٥-٨، الفقرة ٢٤٧، الصفحة A/46/40 للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،،)١٩٩٧أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (ويليامز ضد جامايكا. د، ٥٦١/١٩٩٣البالغ رقم  ٦٣
  .٢- ٩، الفقرة ١٥١لصفحة ، ا)المجلد الثاني (A/52/40 للجمعية العامة

، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في  (ٍ ز أنطوناتشيو ضد أوروغواي.ر، R.14/63البالغ رقم  ٦٤
  .٢- ١٦، الفقرة ١١٩ مقارنة بالصفحة ٢٠، الفقرة ١٢٠، الصفحة A/37/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامة

 الوثائق  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،،)١٩٨٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في  (مونغويا مبونغ ضد زائير. د، ١٦/١٩٧٧الغ رقم الب ٦٥
  .٢-١٤ إلى ١-١٤، الفقرات ١٣٨، الصفحة A/38/40 الرسمية للجمعية العامة
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  مبونغيقضية 

، مبونغيإن الحدود المفروضة على مسؤولية السلطات المحلية في تعقب المتهم لم يتم بلوغها في قضية                
ء صاحب البالغ بأنه لم يعلم بالمحاكمة إال من خـالل التقـارير             ادعا"حيث لم تطعن الدولة الطرف في       

صراحة أن أوامر بالحضـور قـد       "وبالرغم من أن الحكمين ذوي الصلة بينا        ". الصحفية بعد أن حدثت   
أية خطوات قد اتخذت فعـالً مـن قبـل          ... ما يدل على أن     "لم يكن هناك    " صدرت عن كاتب المحكمة   

 الحضور هذه إلى صاحب البالغ الذي ورد ذكر عنوانه الصـحيح فـي              الدولة الطرف بغية نقل أوامر    
 والواقع، أنه كما جاء     ٦٦."لهذا السبب معروفاً لدى السلطات القضائية     "في حكم من األحكام وكان      " بلجيكا

في الحكم الصادر أثناء المحاكمة الثانية، لم تصدر أوامر الحضور إال بثالثة أيام قبـل بدايـة جلسـات                   
بأن الدولة الطرف قصرت في بذل مـا        "مما يؤكد االستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة والقائل         المحكمة،  

يكفي من الجهود بغية إعالم صاحب البالغ بالمحاكمة المنتظرة لـه فتمكنه على هذا النحو من إعـداد                 
  ٦٧. من العهد)ـه(، و)د(، )ب(، )أ)(٣(١٤وبالتالي فإنها انتهكت المادة . دفاعه

  
*****  

كاستيو بيتـروزي   من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في قضية        ) ب)(٢(٨انتهكت المادة   و
والواقـع  " لم يتم إبالغ المتهم في وقت مسبق كاف وعلى نحو مفصل بالتهم الموجهة إليه             " حيث   وآخرين

ن االطالع على    ولم يتمكن المحامون م    ١٩٩٤يناير  / كانون الثاني  ٢أن الئحة االتهام لم تقدم إليه إال في         
  ٦٨.علما بأن الحكم صدر في اليوم التالي" يناير، لمدة وجيزة من الزمن/ كانون الثاني٦الملف إال في 

*****  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، رأت المحكمة أنه يكفي لكي          ) أ)(٣(٦وفي إطار المادة    

في غضون عشر ساعات وساعة واحـدة       " هاممذكرة ات "يتم التقيد بهذا الحكم أن تُسلّم ألصحاب الدعوى         
اإلخالل "وربع الساعة على التوالي بعد توقيفهم؛ وتتضمن مذكرات االتهام هذه المعلومات المتعلقة بتهمة              

  ٦٩.فضال عن تاريخ ومكان ارتكاب هذا اإلخالل" بالسلم
لطات انتهكت في قضية صاحب دعوى من أصل أجنبي كان قد أبلغ الس           ) أ)(٣(٦بيد أن المادة    

واجهها في فهم اإلشعار القضائي الذي صدر بحقه، طالباً من تلك السلطات أن             اإليطالية بالمصاعب التي ي   
ولم يتلق أي رد علـى رسـالته        . ترسل إليه معلومات بلغته األم أو بإحدى اللغات الرسمية لألمم المتحدة          

كـان مفروضـاً أن تقـوم       "والحظت المحكمة أنـه     . وواصلت السلطات تحرير الوثائق باللغة اإليطالية     
، باتخـاذ الخطـوات التـي تـؤمن التقيـد        ]لطلب صاحب الدعوى  [ات القضائية اإليطالية، امتثاال     السلط

إال أن تكون تلك السلطات في مركز يسمح لها بإثبات أن صاحب الـدعوى              )] أ)(٣(٦المادة  [باشتراطات  
ا بـالتهم الموجهـة     كانت لـه معرفة كافية باللغة اإليطالية ليفهم من اإلشعار مدلول الرسالة التي بلّغ فيه             

  ٧٠".إليه

  .٢-١٤المرجع نفسه، الفقرة  ٦٦                                                           
  .المرجع نفسه، ونفس الفقرة ٦٧
٦٨ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 202, paras. 141-142 read in 
  conjunction with p. 201, para. 138.  
٦٩ Eur. Court. HR, Case of Steel and Others v. the United Kingdom, judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VII, p. 2741,   

para. 85.  
٧٠ Eur. Court HR, Case of Brozicek v. Italy, judgment of 19 December 1989, Series A, No. 167, p. 18, para. 41.  
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 بطبيعة التهم سريعا وبلغة يفهمهاإن كل شخص يتهم بجريمة جنائية يجب أن يبلغ 
 .الموجهة إليه، مع بيان التفاصيل المتعلقة بالوقائع والقانون الذي بنيت عليه التهمة

ويجب أن تُعطى المعلومات في الوقت المناسب وقبل المحاكمة لكي يتمكن الشخص 
 .تهم من اإلعداد الفعال لدفاعهالم

  

  الحق في الحصول على مساعدة قانونية  ٤-٦
إن الحق في الحصول سريعا على مساعدة قانونية إثر االعتقال أو االحتجاز أمر أساسي مـن                
جوانب متعددة لضمان الحق في الدفاع الفعال ولغرض حماية السالمة البدنية والعقلية للشخص المحروم              

ى حين أن جميع المعاهدات المتعلقة بحقوق اإلنسان تضمن حق الشخص المتهم في محام              وعل. من حريته 
مـن  ) ج)(٣(٦من الميثاق األفريقي والمادة     ) ج)(١(٧من العهد الدولي، المادة     ) د)(٣(١٤المادة  (يختاره  

ة إلى ذلك على    من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان باإلضاف     ) د)(٢(٨، تنص المادة    )االتفاقية األوروبية 
الخـط   (" وعلى انفـراد بمحاميـه     أن يتصل بحرية  "أنه أثناء اإلجراءات الجنائية يحق لكل شخص متهم         

وال يتضمن العهد الدولي وال الميثاق األفريقي أو االتفاقيـة األوروبيـة حمايـة              ). الغليظ مضاف للتأكيد  
  .بين المحامي وموكلهصريحة مماثلة للسرية التي ينبغي أن تضفى على العالقة القائمة 

 ١٩٥٥ من قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السـجناء لعـام             ٩٣غير أن القاعدة    
  تنص على ما يلي

يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانا حـين               "
دادا لدفاعه وأن يسـلمه     ينص القانون على هذه اإلمكانية، وبأن يتلقى زيارات محاميه إع         

ويجوز . وعلى هذا القصد يحق لـه أن يعطى أدوات للكتابة إذا طلب ذلك           . تعليمات سرية 
 الشرطة أو موظف السجن، ولكـن دون أن         منأن تتم المقابلة بين المتهم ومحاميه بمرأى        

  ".تكون على مسمع منه

عة المبادئ المتعلقة بحماية     من مجمو  ١٨ويرد المزيد من التفاصيل في هذا الصدد في المبدأ          
  جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن الذي ينص على ما يلي

  . يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه  -١"

يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيالت الكافية للتشاور مع             -٢
  .همحامي

ال يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه                -٣
وفي أن يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة، إال في ظروف               
استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية، عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخـرى              

  .لمحافظة على األمن وحسن النظامذلك أمرا ال مفر منه ل

يجوز أن تكون المقابالت بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه على مرأى              -٤
  .من أحد موظفي إنفاذ القوانين ولكن ال يجوز أن تكون على مسمع منه

ال تكون االتصاالت بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه المشار إليها في              -٥
ة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة             هذا المبدأ مقبول  

  .مستمرة أو بجريمة تُدبر
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أنه ال يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من         " من مجموعة المبادئ     ١٥ويفيد المبدأ   
نيـة  وقد ذكرت اللجنة المع   ". االتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه، لفترة تزيد عن أيام          

 أنه يتعين اتخاذ مـا يلـزم للحـؤول دون           ٧ بشأن المادة    ٢٠بحقوق اإلنسان نفسها في تعليقها العام رقم        
  ٧١."االحتجاز االنفرادي

والحق في الحصول على مساعدة قانونية، بما فيها المساعدة القانونية المجانية في حالة عـدم               
مـن النظـام الـداخلي واألدلـة        ‘ ١‘)ألف(٤٢ة  امتالك المشتبه فيه األموال الكافية تضمنه أيضا القاعد       

من قواعد االحتجاز لمحكمـة     ) ألف(٦٧باإلضافة إلى ذلك تنص القاعدة      . لمحكمتي رواندا ويوغوسالفيا  
يحق لكل محتجز أن يتصل بحرية كاملة وبدون أي قيد بمحاميه وذلك بمساعدة من              "يوغوسالفيا على أنه    

ضرورة ايالء جميع المراسالت واالتصاالت     "ص أيضا على    كما تن " مترجم شفوي إذا اقتضت الضرورة    
مـع المحـامي    "من قواعد االحتجاز هذه أن المقـابالت        ) دال(٦٧وأخيراً تبين المادة    ". المكانة المتميزة 

والمترجمين الفوريين يجب أن تجري على مرأى ولكن على غير مسمع من موظفي وحـدة االحتجـاز                 
 من قواعـد االحتجـاز      ٦٥وترد أحكام مماثلة في القاعدة      ". باشرةسواء جرت بصورة مباشرة أو غير م      

  .لمحكمة رواندا
*****  

 وحيثمـا ال يكـون      بفعالية إن الحق في الحصول على مساعدة قانونية يجب أن يكون متاحا          
 وهذا الحكم ينتهك    ٧٢قد انتهكت ) ٣(١٤متاحا كذلك فإن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان استنتجت أن المادة           

يعة الحال في الحاالت التي ال يتاح فيها للشخص المعني أي مساعدة قانونية علـى اإلطـالق أثنـاء                   بطب
بيد أن هذه الحالة شأنها كشـأن        ٧٣.األشهر العشرة األولى من احتجازه ، باإلضافة إلى ذلك يحاكم غيابيا          

 نادرة ألنها تتعلـق بحالـة       غيرها من الحاالت العديدة التي تناولتها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان تعتبر          
  .محتجزين اعتقلوا في ظل نظام ديكتاتوري

*****  
وقامت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، في قرارها بشأن الحق في االستئناف وفي             

من الميثاق األفريقي ببيان أن األفراد      ) ج)(١(٧محاكمة عادلة، بتعزيز الحق في الدفاع الوارد في المادة          
وقـد  ". يتصلوا في كنف السرية بمحام من اختيارهم      "م، أثناء الفصل في التهم الموجهة إليهم، أن         يحق له 

االتصال ب لم يسمح له     نيران ماالولو الذي  التي تخص السيد     ميديا رايت أجندا     انتهك هذا الحق في قضية    
  ٧٤.بمحام وال بأن يمثل بمحام من اختياره

*****  
االتفاقية األوروبية ال تضمن صراحة حـق       " اإلنسان أن    والحظت المحكمة األوروبية لحقوق   

بل هي تشير عوضا عن ذلك إلى أمـور         " الشخص المتهم بجريمة جنائية في االتصال بمحام دون إعاقة        
 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي اعتمدتها لجنة الوزراء التابعة لمجلـس              ٩٣منها المادة 

  :، الذي ينص على ما يلي٥) ٧٣ (أوروبا بمقتضى القرار

  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة٧١                                                           
أبريل / نيسان٣اآلراء المعتمدة في  (النزا باردومو ضد أوروغواي. ويزمان النزا وأ. ، بR.2/8 البالغ رقم انظر، في جملة حاالت أخرى، ٧٢

ميالن . أ. م، R.1/6؛ والبالغ رقم ١٦، الفقرة ١١٨، الصفحة A/35/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٨٠
  .١٦، الفقرة ١٣١الصفحة ) ١٩٨٠يوليه / تموز٢٩ء المعتمدة في اآلرا (سكويرا ضد أوروغواي

 الوثائق  الوارد في وثيقة األمم المتحدة،،)١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول٢٩اآلراء المعتمدة  (وينبرغر ضد أوروغواي. أ، R.7/28البالغ رقم  ٧٣
  .١٦، الفقرة ١١٩، الصفحة A/36/40، الرسمية للجمعية العامة

٧٤ ACHPR, Media Rights Agenda (on behalf of Niran Malaolu) v. Nigeria, Communication No. 224/98 قرار اتخذ أثناء الدورة ،
:  من نص القرار كما نشر على الموقع٥٦-٥٥، الفقرتان ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣الثامنة والعشرين، 

html.98-224/comcases/fricaa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
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، من يمثله قانونيا أو يسمح لـه بأن يطلـب          حالما يسجن يحق لسجين لم يحاكم أن يختار       "
الحصول على المساعدة القانونية المجانية حيثما تكون تلك المساعدة متاحـة وأن يتلقـى              

ويـزود هـذا    الزيارات من مستشار قانوني بغية الدفاع عن نفسه وأن يعد تعليمات سرية             
وينبغي أن يعطى، بناء على طلب منـه        . المستشار القانوني بها ويتلقى مثل هذه التعليمات      

ويجب أن يعطى، بوجه خاص، مساعدة مجانية من        . كافة التسهيالت الالزمة لهذا الغرض    
. مترجم فوري بالنسبة لكافة االتصاالت األساسية التي يجريها مع اإلدارة ولغرض دفاعه           

ن تكون اللقاءات التي تجري بين السجين وبين مستشاره القانوني على مرأى دون             ويمكن أ 
  ٧٥."مسمع إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة من الشرطة أو موظف تابع للمؤسسة

تعتبر حق الشخص المتهم في االتصال بمحام بعيدا        "وذكرت اللجنة باإلضافة إلى ذلك إلى أنها        
" شتراطات األساسية لمحاكمة عادلة في مجتمع ديمقراطي وهو ينبثق        عن مسمع طرف ثالث جزءاً من اال      

وإذا ما كان المحامي غير قادر على أن يتحادث مع موكّلـه ويتلقـى              . "من االتفاقية ) ج)(٣(٦من المادة   
تعليمات سرية منه دون حراسة فإن ما سيقدمه من مساعدة يفقد الكثير من الفائدة المرجوة منهـا بينمـا                   

  ٧٦."التفاقية هو ضمان الحقوق التي هي عملية وفعليةالمقصود با

  ضد سويسرا. قضية س
حيـث إن السـلطات     ) ج)(٣(٦اشتكى صاحب الدعوى من انتهاك للمـادة        ضد سويسرا   . سفي قضية   

السويسرية قد راقبت االجتماعات التي عقدها مع محاميه ولم تسمح للمحامي باالطالع إال على جانـب                
ويبدو من الوقائع أن بعض الرسائل الموجهـة مـن صـاحب            .  يتضمنها الملف  ضئيل من الوثائق التي   

الدعوى إلى محاميه قد تم اعتراضها وأن الشرطة المكلفة بمراقبة االجتماع عمدت فـي مناسـبة مـن                  
وقد احتجت الحكومة أمام المحكمة بأن المراقبة كانت تبررهـا أسـباب            . المناسبات إلى أخذ مالحظات   

 .ن هناك خطر قيام كال المحاميين عن المتهمين االثنين بتنسيق استراتيجيتهما الدفاعيةحيث كا" التواطؤ"

فـي  ) ج)(٣(٦وخلصت المحكمة، من ناحية أخرى، إلى أن حق صاحب الـدعوى بمقتضـى المـادة                
تبرر التقييد محل النظر ولـم يكـن        "االتصال بمحاميه قد انتهك، بالنظر إلى أن إمكانية التواطؤ لم تكن            

بالرغم من خطورة الـتهم الموجهـة إلـى         "وذلك  " ك سبب آخر قُدم اعتبر وجيها ويجيز ذلك التقييد        هنا
وجود عدد من المحامين المتعاونين بغية تنسيق استراتيجيتهم        "وفي نظر المحكمة أن     ". صاحب الدعوى 

الـذي تعينـه    بالنسبة للمحـامي    " أخالق المهنة "إذ إن   " الدفاعية ال ينطوي على أي عنصر خارق للعادة       
عـالوة علـى   ". محكمة وشرعية سلوكه لم يكونا في أي وقت من األوقات محل تشكيك في هذه القضية             

  ٧٧".دام التقييد قيد النظر مدة زادت على السبعة أشهر"ذلك 

  
ومثلما يتّبين، تثبت السوابق القضائية ألجهزة الرصد الدولية أن القواعد المتعلقة بالمحاكمـة             

منة في معاهدات حقوق اإلنسان الدولية بالرغم من أنها تبدو وكأنها تهدف باألسـاس إلـى                العادلة المتض 
ضمان إجراءات المحاكمة العادلة أصالً يمكن أيضا أن تنطبق على المراحل السـابقة للمحاكمـة أثنـاء                 

حقـة أمـام    التحقيق الجنائي، وذلك بالقدر الالزم على األقل لكفالة اإلنصاف أثناء جلسات االستماع الال            
  .محكمة قانونية مستقلة ونزيهة

وهذا يرتّب عن جملة من األمور منها السوابق القضائية للجنة المعنية لحقوق اإلنسـان فيمـا                
، التي ستتناول بمزيد من التعمق فـي الفصـل          ١٤يتعلق بالحق في الحصول على محام بمقتضى المادة         

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ارتأت المحكمـة        من   ٦باإلضافة إلى ذلك وفيما يخص المادة       . السابع

                                                           ٧٥ Eur. Court HR, Case of S. v. Switzerland, judgment of 28 November 1991, Series A, No. 220, p. 15, para. 48; emphasis added.  
  .١٦، الصفحة ٤٨المرجع نفسه، الفقرة  ٧٦
  .٤٩المرجع نفسه، الفقرة  ٧٧
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يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة قبل أن تُحال القضـية إلـى             "، بوجه خاص،    )٣(٦األوروبية أن المادة    
المحكمة وبقدر ما هناك من احتماالت تعرض العدل في المحاكمة للخطر الكبير من جراء التقصير منـذ                 

التي تُعنى بالحق في الدفاع عن الـنفس أو         ) ج)(٣(٦ وفيما يخص المادة     ٧٨."البداية في االمتثال بأحكامها   
أثناء التحقيقـات   "من خالل المساعدة القانونية التي يختارها الشخص بنفسه، فإن طريقة تنفيذ هذه المادة              

األولية تعتمد على السمات الخاصة لإلجراءات التي تنطوي عليها العملية وعلى الظروف التـي تحـف                
  : تبين المحكمة األوروبية موقفها في المقطع التالي الذكرموريه وفي قضية ٧٩".ضيةبالق

إن القوانين الوطنية قد تلحق نتائج وتبعات بسلوك الشخص المتهم في المراحـل               -٦٣"
األولية من تحقيق الشرطة معـه والتي تكون حاسمة بالنسبة الحتماالت الدفاع فـي أيـة               

 عادة أن يسمح للشخص المتهم      ٦هذه الظروف تشترط المادة     وفي  . إجراءات جنائية الحقة  
باالستفادة من المساعدة القانونية التي يوفرها محام يعين في المراحل األولية من عمليـة              

إال أن هذا الحق الذي ال ينص عليـه صـراحة فـي             . االستجواب التي تقوم بها الشرطة    
 الذي يطرح في كل قضية يتمثل فـي         فالسؤال. االتفاقية ربما يخضع لتقييدات لسبب وجيه     

معرفة ما إذا كان التقييد في ضوء اإلجراءات بأسرها قد حـرم المـتهم مـن المحاكمـة               
  ٨٠".العادلة

  مونريهقضية : الوصول الباكر إلى المحامي
 حرم صاحب الدعوى من الوصول إلى محام أثناء الثماني واألربعين ساعة األولـى              مونريه،في قضية   

" الحكم المتعلق بـالطوارئ   " من قانون آيرلندا الشمالية      ١٥وهو إجراء تقرر بمقتضى المادة      من اعتقاله   
على أساس أن للشرطة أسبابا معقولة تحملها على االعتقاد بأن ممارسة حق الوصول مـن                (١٩٨٧لعام  

ل من  شأنه في جملة أمور، أن يتدخل في عملية جمع المعلومات بشأن أعمال اإلرهاب المرتكبة أو يجع               
 وتم توجيه تحذير لصاحب الدعوى فـي إطـار أمـر    ٨١."األصعب منع مثل هذه األعمال من الحصول      

 من أنه، إذا ما اختار البقاء صامتاً، فقد يستدل من           ١٩٨٨المتعلق باألدلة الجنائية لعام     ) آيرلندا الشمالية (
 طط الوارد في األمر المذكورورأت المحكمة األوروبية أن المخ. ذلك على ما يؤيد الشواهد المقامة ضده

إن من األهمية الكبيرة بمكان بالنسبة لحقوق الدفاع عن النفس أن يتاح للشخص المتهم              "... 
أنـه  ... وتالحـظ   . سبيل الوصول إلى محام في المراحل األولية من استجواب الشـرطة          

ة المتصـلة  بمقتضى ذلك األمر يواجه المتهم في بداية استجواب الشرطة بالمعضلة األساسي 
فهو إن اختار البقاء صامتا فقد يستدل من ذلك على ما يضر به وفقا لألحكام التي                . بدفاعه

ومن ناحية أخرى إذا ما اختار المتهم الخروج من الصمت أثناء مرحلـة             . يتضمنها األمر 
االستجواب فإنه يواجه خطر اإلضرار بالدفاع عن نفسه دون أن يتمكن بالضرورة من درء              

  ٨٢. االستدالل بأشياء ضدهإمكانية
 يقتضي، في مثل تلـك الظـروف، أن         ٦مفهوم اإلنصاف المجسد في المادة      "ثم انتهت بعد ذلك إلى أن       

الحرمان "وأن  " يستفيد الشخص المتهم من مساعدة محام يعين في المراحل األولية من استجواب الشرطة            
من استجواب الشرطة، في وضع قد تلحق       من الوصول إلى محام خالل الثماني واألربعين ساعة األولى          

 عمالً ال يتمشى مع     - أيا كان المبرر لذلك الحرمان       -فيه بحقوق الدفاع أضرار ال يمكن جبرها، يشكل         
 ٨٣".٦حقوق المتهم بمقتضى المادة 

  
                                                           ٧٨ Eur. Court HR, Case of John Murray v. the United Kingdom, judgment of 8 February 1996, Reports 1996-I, p. 54, para. 62.  

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ٧٩
  .٦٣، الفقرة ٥٥ و٥٤المرجع نفسه، الصفحتان  ٨٠
  .٦٤، الفقرة ٥٥المرجع نفسه، الصفحة  ٨١
  .٦٦المرجع نفسه، الفقرة  ٨٢
  .فحة والفقرةالمرجع نفسه، ونفس الص ٨٣



   من التحقيق إلى المحاكمة- األول الجزء :   الحق في محاكمة عادلة- الفصل السادس 

 ٢١٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

على إثر حرمان الشخص من حريته يحق لـه الوصول إلى محام دون تأخير 
وإن إتاحة سبيل االتصال السريع .  انفرادوتمكينه من التحدث إلى محاميه على

بالمحامي في مرحلة مبكرة من تحقيقات الشرطة قد يكون أساسياً لتجنب اإلضرار 
 .بشكل دائم بحقوق الدفاع

  

والحق في مالزمة   /الحق في أال يكره المتهم على الشهادة ضد نفسه          ٥-٦
  الصمت

في أن ال يكره على الشهادة ضـد    "من العهد الدولي حق كل شخص       ) ز)(٣(١٤تضمن المادة   
في "من االتفاقية األمريكية على حق كل شخص        ) ز)(٢(٨وتنص المادة   ". نفسه أو على االعتراف بذنب    

التـي مفادهـا أن     ) ٣(٨وهو حكم عززته المادة     " أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو في اإلقرار بالذنب         
وال يتضـمن الميثـاق     ". ر دون إكراه أيا كان نوعـه      اعتراف المتهم بالذنب ال يكون صالحا إال إذا صد        "

والحماية الفعلية لحق كهذا تتسم بأهمية خاصـة فـي          . األفريقي واالتفاقية األوروبية أي حكم مشابه لذلك      
مجرى التحقيقات األولية عندما يصل إلى أوجه اإلغراء باستخدام أكبر  الضغوط على األشخاص المشتبه               

 من المبادئ بشـأن دور      ١٦وتجدر اإلشارة إلى أن المبدأ التوجيهي       .  بالذنب فيهم لحملهم على االعتراف   
أعضاء النيابة العامة ينص على أنه يجب عليهم رفض استخدام األدلة التي يتم الحصول عليها بأسـاليب                 

  ٨٤.غير مشروعة
والحق في عدم إكراه الشخص على إدانة نفسه أو االعتراف بالذنب متضمن أيضا في المـادة                

من النظام  ) ز)(٤(٢١و) ز)(٤(٢٠من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي المادتين         ) أ)(١(٥٥
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والنظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة الخاصـة              

  .بيوغوسالفيا السابقة
*****  

اسبات عديدة منها الحالة التي اعتـرف فيهـا         من العهد في من   ) ز)(٣(١٤وقد انتهكت المادة    
الحـبس  وقد أودع، في الواقـع، فـي        ". ُأجبر تحت التعذيب على االعتراف بالذنب     "صاحب البالغ بأنه    

خاضعا لسوء المعاملة البالغـة وُأكـره علـى التوقيـع علـى             " لمدة ثالثة أشهر كان طيلتها       االنفرادي
هي حاالت ال تتوافق بوضوح مع الحظـر المفـروض           وعلى حين أن حاالت خطيرة كهذه        ٨٥".اعتراف

على إدانة الشخص لنفسه كرها هناك، مثلما سيتبين أدناه، ظروف أخرى يمكن أن تكون أصعب لتقيـيم                 
  . شرعية اإلكراه الذي يتعرض لـه الشخص المتهم

*****  
 ،الحق في مالزمة الصـمت    وينبثق عن الحق في أال يكره الشخص على الشهادة ضد نفسه،            

بالرغم من أن معاهدات حقوق اإلنسان األربع التي هي محل نظر في هذا الدليل ال تتضمن نصاً صريحا                  
من ‘ ٣‘)ألف(٤٢بيد أن المادة    . على هذا الحق سواء أثناء استنطاق الشرطة أو أثناء إجراءات المحاكمة          

 الجنائيـة الدوليـة الخاصـة       النظام الداخلي واألدلة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمحكمة        

  . أعاله٢- ٦ في الفرع الوارد نصه حرفيا ١٦انظر المبدأ  ٨٤                                                           
،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، وثيقة األمم المتحدة،)١٩٨٥ليه يو/ تموز١٧اآلراء المعتمدة في  (كونتاريس.  ه، ١٣٩/١٩٨٣البالغ رقم  ٨٥

A/40/40 ولالطالع على حالة أخرى من حاالت إدانة الشخص . ٢٠١ على الصفحة ٢- ٩  مقروءة باالقتران مع الفقرة١٠، الفقرة ٢٠٢، الصفحة
، وثيقة األمم )١٩٨٧وبر أكت/ تشرين األول٢٧اآلراء المعتمدة في  (كاريبوني ضد أوروغواي. ر، ١٥٩/١٩٨٣لنفسه كرها انظر البالغ رقم 

  .١٩٠  في الصفحة١٠، الفقرة A/43/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة،
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من النظام  ) ب)(٢(٥٥بيوغوسالفيا السابقة تتضمن إشارة صريحة إلى هذا الحق شأنها كشــأن المادة            
عالوة على ذلك فإن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قـد ارتـأت            . األساسي للمحكمة الجنائية الدولية   
  :بشكل ال يدع مجاال للجدل ما يلي

ي أن الحق في أن يبقى المتهم صامتا أثناء استجواب الشرطة واالمتياز ما من شك هناك ف"
 وهما في صـميم     مسلم بهما عموما بوصفهما معايير دولية     المتمثل في عدم إدانته لنفسه      

ومن خالل توفير الحماية للمتهم     . ... ٦مفهوم اإلجراء العادل المنصوص عليه في المادة        
ه عليه السلطات تسهم نواحي المناعة هذه في تجنـب          من اإلكراه غير السليم الذي تمارس     

  ٨٦."٦اإلخالل بالعدل وتأمين مرامي المادة 

  هل الحق في مالزمة الصمت حق مطلق؟
  وجهة نظر المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

لعـام  ) األحكام المؤقتـة  (في هذه الحالة بعينها تم اعتقال صاحب الدعوى بموجب قانون منع اإلرهاب             
المتعلق باألدلة الجنائية لعـام     " آيرلندا الشمالية " من أمر    ٣وحذره موظف الشرطة عمالً بالمادة       ١٩٨٩
 من أنه على الرغم من عدم مطالبته بأن يقول أي شيء إال أن يرغب في ذلك فإن صـمته قـد                      ١٩٨٨

 فـي مـرات     يعامل في المحكمة على أنه يؤيد األدلة ذات العالقة التي تستخدم ضده؛ وقد حذّر الحقـاً               
وقد تم إلقاء القبض على صاحب الدعوى وهو ينزل الدرج ببيته الذي يدعى أن إرهابيين تابعين                . عديدة

وأثناء محاكمته بارتكاب جريمة التآمر بهدف القتل بقي        . للجيش اآليرلندي قد اعتقلوا فيه بمعية الضحية      
ل فيما إذا كان مـذنبا أو غيـر         صاحب الدعوى صامتا ولكنه حذر من جديد من أن المحكمة، عند الفص           

رفضه اإلدالء باألدلـة أو اإلجابـة علـى         " "بالقدر الذي تراه سليما   "مذنب، قد تضع في اعتبارها ضده       
 وقد ثبتت إدانته بجريمة المعاونة والتحريض على السجن غير المشروع لرجل كانت تُحاك              ٨٧".األسئلة

 .ضده مؤامرة لقتله ولكنه برئ من التهم األخرى

تحليل موجز لنطاق الحق في مالزمة الصـمت        "حجمت المحكمة األوروبية في هذه القضية عن تقديم         وأ
إكراهـا بوجـه    "ما يشكل في هذا السياق      , واالمتياز المتمثل في عدم إدانة الشخص لنفسه وبوجه خاص        

  إنما يكمن في  ألن ما هوعلى المحك" غير صحيح
من حيث إن ممارسة الشـخص المـتهم لحـق          معرفة ما إذا كانت نواحي المناعة مطلقة        "

مالزمة الصمت ال يمكن في ظل أي ظرف من الظروف أن يستخدم ضده أثناء المحاكمـة                
أو، كبديل لذلك، ما إذا كان إبالغه مسبقا بأن مالزمته الصمت، في ظل شروط معينة، قـد     

  ٨٨".إكراها بوجه غير صحيح"تستخدم ضده، يعتبر على الدوام 
 

  

                                                           ٨٦ Eur. Court HR, Case of John Murray v. the United Kingdom, judgment of 8 February 1996, Reports 1996-I, p. 49, para. 45;  
emphasis added.  

  .٢٠، الفقرة ٣٨المرجع نفسه، الصفحة  ٨٧
  .٤٦، الفقرة ٤٩المرجع نفسه، الصفحة  ٨٨
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  الزمة الصمت حق مطلق؟هل الحق في م
  )تابع(وجهة نظر المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 

أنه مما ال يتماشى مع جوانب المناعة قيد        "بالنسبة للمحكمة   " واضح غاية الوضوح  "وعلى حين أن األمر     
النظر تأسيس قناعة فقط أو بدرجة أساسية على أرضية صمت المتهم أو على رفضـه اإلجابـة علـى                   

ما هو واضح بجالء أيضا أن نواحي هذه المناعة ال يمكـن وال             "فإن  "  اإلدالء بأدلة من جانبه    األسئلة أو 
ينبغي أن تمنع مراعاة صمت الشخص المتهم، في حاالت تستدعي بوضوح إدالءه ببيانات تفسيرية، عند               

ذلك أنه أينمـا    ويترتب على   ". تقييم مدى ما تنطوي عليه األدلة المقدمة من االدعاء من قوة على اإلقناع            
مطلقا أم غيـر  "فإن مسألة ما إذا كان الحق في مالزمة الصمت      " رسم الخط الفاصل بين هذين النقيضين     

إن قـرار الشـخص المـتهم       ... يتعذر القول   " ويترتب على ذلك أنه      ٨٩."مطلق يجب الرد عليه بالسلب    
رتب عليه أية آثار عندما تسعى      بمالزمة الصمت أثناء إجراءات الدعوى الجنائية ينبغي بالضرورة أال يت         

والحظت المحكمة باإلضافة إلى ذلك، وهي تعرب عن اتفاقها فـي           ". المحكمة لتقييم األدلة المقامة ضده    
المعايير الدولية الثابتة في هذا المجال، في الوقت الذي تنص فيـه            "الرأي مع الحكومة صاحبة الرد، أن       

لمتمثل في عدم إدانة المتهم لنفسه إال أن هذه المعـايير           على الحق في مالزمة الصمت وعلى االمتياز ا       
   وهذا يعني أيضا أن مسألة ما إذا٩٠".تبقى صامته بشأن هذه النقطة

 مسألة يجب الفصل    ٦كان االستدالل المضاد من صمت الشخص المتهم يخالف المادة          "... 
ها االسـتدالل،   فيها في ضوء كافة ظروف القضية مع المراعاة الخاصة للحاالت الممكن في           

والوزن الذي تعيره المحاكم الوطنية لتلك الظروف في تقييمها للشواهد ودرجـة اإلكـراه              
  ٩١".المتأصل في الحالة

وقامت المحكمة األوروبية بالتحليل الدقيق للسلطات الممنوحة لقاضي المحكمة واستنتجت أنه ال يسـعه              
باإلضافة ". شواهد المقدمة ضد الشخص المتهم    االستدالل المنطقي الذي يعتبره سليما في ضوء ال       "سوى  

تقدير ما إذا كان االستدالل، باالستناد إلى وقائع قضية بعينهـا يجـب أن              "إلى ذلك فإن لقاضي المحكمة      
 ٩٢".مرهونة بإعادة النظر فيها من قبل المحاكم االسـتئنافية        "وأخيراً فإن ممارسة عملية التقدير      " يمارس

اللجوء إلـى   "المحددة، أنكرت المحكمة األوروبية في نهاية المطاف كون         على ضوء خلفية هذه القضية      
 باالستناد إلى سلوك صاحب الدعوى كان من أثره أن تحول عبء اإلثبات من علـى                المعقولاالستدالل  

  ٩٣".عاتق االدعاء إلى عاتق الدفاع على النحو الذي يخرق مبدأ افتراض البراءة

  
 معرفة ما إذا كان التفسير األوروبي اآلنف الذكر للحـق فـي             بيد أنه من السابق جداً ألوانه     

  . أو غيرها من أجهزة الرصد اإلقليمية/مالزمة الصمت ستتبناه اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان و
*****  

مـن  ) ب)(٢(٥٥ يالحظ في هذا الصدد أن المادة        :النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية    
جنائية الدولية ينص على أنه ينبغي إبالغ المشتبه فيه قبل استجوابه وأن لــه              النظام األساسي للمحكمة ال   

، دون أن يكون هذا الصمت اعتبارا يوضع في الحسبان في تحديد الـذنب أو               مالزمة الصمت "الحق في   
وعلى حين أنه ال يمكن اعتبار أحكام هذا النظـام          ). الخط الغليظ مضاف إلى النص     ("الموقف الضميري 

  .٤٧المرجع نفسه، الفقرة  ٨٩                                                           
  .جع نفسه، نفس الصفحة والفقرةالمر ٩٠
  .٤٧، الفقرة ٥٠ و٤٩المرجع نفسه، الصفحتان  ٩١
  .٥١، الصفحة ٥١المرجع نفسه، الفقرة  ٩٢
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة، والخط الغليظ مضاف إلى النص ٩٣
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 تفسيرا ذا حجية للمعاهدات المتعلقة بحقوق اإلنسان قيد البحث في هذا الدليل، إال أنـه يشـكل                  األساسي
  :وهذا الموضوع المهم يثير األسئلة التالية. وثيقة قانونية لها وزنها القضائي الكبير

 أن يعتبر متمشيــا مع المـادة       مورايهل يمكن للحكم الصادر عن المحكمة األوروبية في قضية           
 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟) ب)(٢(٥٥

يوفر ضمانة كافية واقيـة مـن إمكانيـة         " اآلثار المنطقية "هل هذا االعتماد على الدور الذي تؤديه         
 ؟"اإلساءة إلى العدل

 هل هذا المفهوم واضح وضوحاً كافياً لكي يأخذ مكانه في تقييم األدلة في اإلجراءات الجنائية؟ 

 على سبيل المثال، لو أن المشتبه فيه رفض أن ينطق بشيء مخافة أن يتعرض لالنتقام                ماذا يحدث،  
  من المشاركين لـه في التهمة وغيرهم من األشخاص؟

ال يجب في أي وقت من األوقات وفي ظل أي ظرف من الظروف إكراه مشتبه فيه 
في جميع على إدانة نفسه أو االعتراف بالذنب؛ وللمشتبه فيه حق مالزمة الصمت 

 .األوقات

  

  واجب حفظ سجالت لعمليات االستجواب  ٦-٦
إن من األساسي، سواء لمنع إساءة المعاملة التي يحظرها قانون حقوق اإلنسـان الـدولي أو                
إلثبات حدوثها إذا اقتضت الضرورة، ومن ثم بالنسبة للدعاوى القضائية مسـتقبال أن تحفـظ سـجالت                 

لسجالت متاحة لالطالع عليها سواء لسـلطات االدعـاء أو لجهـة            لعمليات االستجواب وأن تبقى هذه ا     
 المتعلق بالمادة   ٢٠وقد بينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في هذه القضية في تعليقها العام رقم              . الدفاع

ينبغي أن يسجل زمان ومكان كافة عمليات االستجواب التي تحدث باإلضافة إلى            " من العهد الدولي أنه      ٧
فة من يحضرها وينبغي أن تكون هذه المعلومات متاحة ألغـراض اإلجـراءات القضـائية أو                أسماء كا 
  ٩٤".اإلدارية

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص المعرضين ألي شكل           ٢٣ثم إن المبدأ    
  :من أشكال االحتجاز أو السجن يتناول واجب التسجيل هذا على النحو التالي

لطريقة التي يحددها القانون مدة أي استجواب لشخص محتجز أو          تسجل وتعتمد با    -١"
مسجون والفترات الفاصلة بين االستجوابات وكذلك هويـة المـوظفين الـذين يجـرون              

  .االستجوابات وغيرهم من الحاضرين

يتاح للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه إذا ما نص القانون علـى ذلـك،                 -٢
  ". من هذا المبدأ١كورة في الفقرة االطالع على المعلومات المذ

 من النظام الداخلي واألدلة للمحكمة الجنائيـة الدوليـة الخاصـة بروانـدا              ٤٣وتنص المادة   
يجـب أن يسـجل   "والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة على استجواب المشتبه فـيهم      

وسوف يزود المشتبه فيه بنسخة من النص       . ٤٣ة  وفقاً لإلجراء الخاص المفصل في الماد     " صوتيا وفيديويا 
  ).‘٤‘٤٣المادة (المكتوب لهذا التسجيل 

  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة٩٤                                                           
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يجب االحتفاظ في جميع األوقات بسجالت مفصلة لالستجوابات ويجب أن تتاح هذه 
 .السجالت للمشتبه فيه ولمحاميه

  

الحق فيما يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد اإلنسان لدفاعه عـن             ٧-٦
  نفسه
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علـى أن لكـل            ) ب)(٣(١٤ المادة   تنص

أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره             "متهم بجريمة جنائية    
ما يكفـي   "من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على أن يضمن للمتهم          ) ج)(٢(٨وتنص المادة   ". بنفسه

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ) ب)(٣(٦على حين أن المادة     " من الوقت والوسائل إلعداد دفاعه    
من الميثاق  ) ١(٧وتضمن إجماال المادة    ". ما يكفي من الوقت والتسهيالت ليعد المتهم دفاعه       "تتحدث عن   

 الحق في أن يدافع عن المتهم محام من         الحق في الدفاع، بما في ذلك     "األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب     
 من  ٢١ من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة           ٢٠وكانت المادة   ". اختياره

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة على التوالي مستلهمة إلى حد بعيد              
يجب أن يعطى ما يكفي من الوقت والتسـهيالت         "د الدولي القائل بأن المتهم       من العه  ١٤من نص المادة    

وبما أن هذا الحق سيتناول     )). ب)(٤(٢١و )ب)(٤(٢٠المادتان  " (إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره    
بأكثر تفصيل في الفصل السابع سيتم االقتصار في هذا المقام على عدد محدود من األمثلة من السـوابق                  

ائية الدولية التي تبحث في هذا المقام وهي تُعنى باألخص باالفتقار إلى الوقت والتسهيالت المتاحـة                القض
  .لإلنسان إلعداد دفاعه في مرحلة مبكرة من التحقيقات

*****  
يعتبر حق المتهم في أن يعطى ما يكفي      "ومثلما شددت على ذلك اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان         

عداد دفاعه عنصرا مهما لضمان المحاكمة العادلة ونتيجة طبيعية لمبدأ تكـافؤ            من الوقت والتسهيالت إل   
مـا يكفـي مـن      " أوضحت اللجنة أيضا أن معنى       ١٤ بشأن المادة    ١٣ وفي التعليق العام رقم      ٩٥السالح
 الحصـول علـى     التسـهيالت  يعتمد على ظروف كل قضية على حدة ولكن يجـب أن تشـمل               "الوقت

 التي يحتاجها المتهم في إعداد دفاعه وكـذلك الفرصـة لتكليـف محـام               دلةالمستندات وغيرها من األ   
وعندما ال يريد المتهم الدفاع عن نفسه بنفسه أو أن يطلب من شـخص أو مؤسسـة مـن                   . واالتصال به 

أن " وهذا الحكم يشترط باإلضافة إلى ذلك        ٩٦"اختياره أن يقوما بذلك يجب أن يمكن من اللجوء إلى محام          
، وينبغي تمكين "االحترام التام لسرية اتصاالتهما بالشخص المتهم في الظروف التي توفر        يتصل المحامي 

من إسداء المشورة وتمثيل من يوكلونهم وفقاً للمعايير المهنية الثابتة دون أي تقييد أو تأثير أو                "المحامين  
  ٩٧".ضغوط أو تدخل ال موجب له من أي جهة كانت
 البالغ أنه لم يعط ما يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد           وفي الحاالت التي زعم فيها صاحب     

مثِّل أثناء المحاكمة بواسطة نفس المحامي الذي مثله فـي البحـث            "دفاعه، الحظت اللجنة أنه في الواقع       
وعالوة على ذلك أنه لم يوجه إلى المحكمة ال من صاحب البالغ وال من المحامي طلب إتاحـة                  " األولي

 الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٢ليه يو/ تموز٢٧اآلراء المعتمدة في  (رايت ضد جامايكا. س، ٣٤٩/١٩٨٩بالغ رقم ال ٩٥                                                           
يوليه / تموز١٨اآلراء المعتمدة في (، ماكلورانس ضد جامايكا. س، ٧٠٢/١٩٩٦؛ والبالغ رقم ٤- ٨، الفقرة ٣١٥، الصفحة A/47/40، العامة
  .١٠-٥، الفقرة ٢٣٢، الصفحة A/52/40  الوثائق الرسمية للجمعية العامةقة األمم المتحدة،، وثي)١٩٩٧

  .٩، الفقرة ١٢٤، الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٩٦
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٩٧
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وإذا ما كان الـدفاع      ٩٨.)ب)(٣(١٤وتبعاً لذلك ليس هناك انتهاك للمادة       " عداد الدفاع المزيد من الوقت إل   
يرى أنه لم يتح له ما يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعه من األهمية بمكان في هذه الحالة أن                   

  .تطلب اللجنة تأجيل اإلجراءات
بحكـم  ن فيها أن يتم النطـق       في الحاالت التي يمك   "وشددت اللجنة من ناحية أخرى على أنه        

 فإن من البديهي وجوب منح ما يكفي من الوقت للمتهم أو لمحاميـه إلعـداد الـدفاع المتعلـق                    اإلعدام
الفصل فيما "، ومرة أخرى فإن " مراحل اإلجراءات القضائيةكافةهذا الشرط ينطبق على "وأن " بالمحاكمة

  ٩٩." كل حالة على حدةيتطلب تقييم الظروف التي تكتنف" وقتا كافياً"يشكل 
  

  رايتقضية 
وأن المحامي المعـين    " ادعى صاحب البالغ أنه لم يعط ما يكفي من الوقت إلعداد دفاعه              رايت،في قضية   

كان يملـك   "وأنه لذلك   " للدفاع في هذه القضية وجهت إليه تعليمات في نفس اليوم الذي بدأت فيه المحاكمة             
بأن الضغوط كانت شديدة للبدء في المحاكمة كما كان         "مت اللجنة    وسل ١٠٠."أقل من يوم واحد إلعداد دفاعه     

أنه، مثلما سلّم بـذلك صـاحب       " بسبب وصول شاهد من الواليات المتحدة وكان مما ال جدال فيه          " مقرراً
فإنه لم يكن   "وتبعا لذلك   " في نفس صباح اليوم الذي كان مقرراً فيه أن تبدأ المحاكمة          "البالغ، عين المحامي    

محـامي  "ومـع ذلك فهي قلقة بالمثل من أن تأجيل المحاكمة لـم يطلبهـا              " ك سوى أقل من يوم واحد     يمل
لم تر أن عدم كفاية اإلعداد للدفاع يمكن عزوهـا إلـى السـلطات              " وعليه فإن اللجنة     ١٠١"صاحب البالغ 

 لم يكونا متهيئين إذا كان المحامي يشعر أنه هو وموكله"القضائية في الدولة الطرف مضيفا إلى ذلك ما يلي 
وترتب على ذلك أنه لم يحـدث هنـاك أي           ١٠٢."فمن واجبهما أن يطلبا تأجيل الدعوى     على النحو الالزم    

  .وقد ُأدين صاحب البالغ بالقتل وحكم عليه باإلعدام. في هذه القضية) ب)(٣(١٤انتهاك للمادة 

  
ال القائل بمعرفة ما     يمكن أن يطرح السؤ    ،رايتوعلى ضوء النتيجة التي أسفرت عنها قضية        

إذا كان، في الحاالت التي تستوجب عقوبة اإلعدام وفي الحاالت األخرى التي يمكن أن يفرض فيها حكم                 
علـى  ) ب)(٣(١٤ بالسجن على المتهم في نهاية محاكمته فمن باب اإلنصاف إلقاء عبء االمتثال للمادة            

ن يبذل كل ما في وسعه من أجل أن يكفل           من واجب القاضي المعني أ     هلوخدمة لمصالح العدل،    . الدفاع
  بالفعل للمتهم ما يكفي من الوقت والتسهيالت إلعداد دفاعه؟

 الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٧ريل أب/ نيسان٢مدة في اآلراء المعت(، ستادمان ضد جامايكا. م، ٥٢٨/١٩٩٣البالغ رقم  ٩٨                                                           
  ٢- ١٠، الفقرة ٢٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40 العامة

ة  الوثائق الرسمية للجمعي، وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٢ليه يو/ تموز٢٧اآلراء المعتمدة في (، رايت ضد جامايكا. س، ٣٤٩/١٩٨٩البالغ رقم  ٩٩
  .٤-٨، الفقرة ٣١٥، الصفحة A/47/40 العامة
  .٤-٣، الفقرة ٣١١المرجع نفسه، الصفحة  ١٠٠
  .٤- ٨، الفقرة ٣١٦ و٣١٥المرجع نفسه، الصفحتان  ١٠١
، )١٩٩٧ليه يو/ تموز١٨اآلراء المعتمدة في (، ماكلورانس ضد جامايكا. س، ٧٠٢/١٩٩٦المرجع نفسه، ولمزيد من التفصيل انظر البالغ رقم  ١٠٢

  .١٠-٥، الفقرة ٢٣٢، الصفحة A/52/40  الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،
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  سميثقضية 
 هي واحدة من القضايا األخرى التي تنطوي على عقوبة اإلعدام وفيها خلصت اللجنـة               سميثإن قضية   

صاحب البالغ أيضا مـن أن      وفي هذه القضية اشتكى     . قد انتهكت في الواقع   ) ب)(٣(١٤إلى أن المادة    
محاكمته لم تكن عادلة وأنه لم يعط من الوقت ما يكفي إلعداد دفاعه ألنه لم يتمكن من التشـاور مـع                     
محاميه إال يوم افتتاح محاكمته وأنه، نتيجة لذلك، هناك عدد مـن الشـهود الرئيسـيين الـذين تعـذر                    

وأن "  لم يتهيأ إال في اليوم األول من المحاكمـة         مما ال جدال فيه أن الدفاع     "وتفيد اللجنة أنه    . استدعاؤهم
 يحـل محلـه   أحد المحامين الذين عينتهم المحكمة للدفاع عن صاحب البالغ طلب من محام آخـر أن                

والمحامي الذي دافع في الواقع عن صاحب البالغ        . وانسحب محام آخر في اليوم السابق لبداية المحاكمة       
 من صباح اليوم الذي ستفتح فيه المحاكمة وطلب تأجيل الجلسة           حضر إلى المحكمة في الساعة العاشرة     

حتى يتمكن من تأمين المساعدة المهنيـة ومـن أن يلتقـي            "لغاية الساعة الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم         
 وقـد تمـت     ١٠٣."بموكله حيث لم تسمح له السلطات بزيارته في ساعة متأخرة من ليلة اليوم السـابق              

أربعة ساعات اللتماس المسـاعدة ولالتصـال       "ح للمحامي بناء على ذلك سوى       االستجابة للطلب ولم تت   
كـاف  غيـر أن    "خلصت اللجنة إلى أن هذا كان        و ١٠٤."بصاحب البالغ وقد اتسم اللقاء بمسحة سطحية      

ما ينم عـن هـذا      "وكان هناك باإلضافة إلى ذلك      " لإلعداد المالئم للدفاع في قضية بهذه األهمية الكبيرة       
 وبناء على ذلك    ١٠٥."على إمكانية قيام المحامي بتعيين أي الشهود سيدعون لإلدالء بشهادتهم         الوضع أثّر   

  ١٠٦.من العهد) ب) (٣(١٤تشكل هذه الوقائــع انتهاكا للمادة 

  
ماذا تعتقدون أن اللجنة كانـت      .  طلب الدفاع في الواقع تأجيال وجيز المدة       سميثوفي قضية   

  حامي الدفاع؟ستقرر لو أن ذلك التأجيل لم يطلبه م
 الذي لـم يـتمكن مـن        مارايأيضا في قضية    ) ب)(٣(١٤ لقد انتهكت المادة     :الحبس االنفرادي 

وبالرغم من أن المحامي قد حصـل       . االتصال بمحاميه وإعداد دفاعه، إال لمدة يومين اثنين أثناء المحاكمة ذاتها          
نظرا ألن موكله كـان     ". من تلك الرؤية  ترخيص من القاضي المستجوب لرؤية موكله إال أنه منع مراراً           "على  
ياسـن  كلتاهمـا فـي قضـية       ) د)(٣(١٤والمادة  ) ب)(٣(١٤ وقد انتهكت المادة     ١٠٧.الحبس االنفرادي رهن  

 حيث لم يكن هناك من يمثل ياسن قانونيا لمدة أربعة أيام من محاكمته وقد فرضت عقوبة اإلعدام في                   ،وتوماس
  ١٠٨.نهاية هذه المحاكمة

القضايا التي رفعت ضد أوروغواي في السبعينات وبداية الثمانينات انتهـك           وفي العديد  من     
هذا الحكم بالذات، في جملة أمور، وكانت السمات المشتركة بين هذه القضايا هو أن أصـحابها اعتقلـوا                  

 آلماد طويلـة    الحبس االنفرادي واحتجزوا بشبهة االشتراك في أنشطة تخريبية أو إرهابية ووضعوا رهن           
وا للتعذيب أو لغيره من سوء المعاملة وحوكموا في وقت الحـق وُأدينـوا مـن قبـل محـاكم                    وتعرض
الذي وضـع رهـن الحـبس       "ضد مدغشقر    ايتو في قضية ) ب)(٣(١٤ كما انتهكت المادة     ١٠٩عسكرية

 الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٣ارس م/ آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (سميث ضد جامايكا. ل، ٢٨٢/١٩٨٨البالغ رقم  ١٠٣                                                           
  ٤- ١٠، الفقرة ٣٥، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40 العامة
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٠٤
  .المرجع نفسه ١٠٥
  .المرجع نفسه ١٠٦
 الوثائق الرسمية ، وثيقة األمم المتحدة،)١٩٨٣ارس م/ آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (ماراي االبن ضد مدغشقر. د، ٤٩/١٩٧٩البالغ رقم  ١٠٧

  .١٩، الفقرة ١٤٩ والصفحة ٣- ١٧ ، الفقرة١٤٨، الصفحة A/38/40 للجمعية العامة
 الوثائق ، وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٨ارس م/ آذار٣٠اآلراء المعتمدة في  (توماس ضد غيانا. ياسن ون. س. أ، ٦٧٦/١٩٩٦البالغ رقم  ١٠٨

  .٨- ٧، الفقرة ١٦١، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40 الرسمية للجمعية العامة
) ١٩٨١وليه ي/ تموز٢٩اآلراء المعتمدة في  (سليبارتي دي كاسارييكو ضد أوروغواي. ل، ٦ R.13/56الغ رقم انظر، على سبيل المثال، الب ١٠٩

كالباس ضد أوروغواي . د. أ، ٤٣/١٩٧٩؛ والبالغ رقم ١١، الفقرة ١٨٨، الصفحة A/36/40  الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،
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بينما كان يتم التحقيق والفصل في تهم جنائيـة         "طيلة عشرة أشهر    " االنفرادي دون سبيل لالتصال بمحام    
) ب)(٣(١٤، خلصت اللجنة إلى أن المادة       بينرييتا وآخرين  عالوة على ذلك، وفي قضية       ١١٠"ليهموجهة إ 

أثناء األيام األربعة واألربعين األولى     "قد انتهكت ألن أصحاب البالغات قد حرموا من المشورة القانونية           
  ١١١. إثر اعتقالهمالحبس االنفراديأي في الفترة التي كانوا فيها رهن " من احتجازهم

 الذي يدوم أسابيع وحتى أشهراً يشكل انتهاكا بالغ الخطـورة للحـق فـي               والحبس االنفرادي 
ومن ناحية أخـرى، حتـى الفتـرات        . احترام العديد من حقوق اإلنسان منها حق المتهم في إعداد دفاعه          

 قد تترتب عليها عوامـل خطيـرة ضـارة بحقـوق            الحبس االنفرادي الوجيزة التي يقضيها المتهم رهن      
لشخص المحتجز بما في ذلك حقه في الدفاع عن نفسه ومثلما بينت لجنة حقوق اإلنسان لذلك يجـب أن                   ا

  ١١٢".لمناهضة الحبس االنفرادي"يتخذ ما يلزم 
 على المستندات، بينت اللجنة أو محاميه/باطالع المتهم و فيما يتعلق :االطالع على المستندات

على حق الشخص المتهم في تـوفير نسـخ مـن كافـة             ال تنص صراحة    ) "ب)(٣(١٤تحديدا أن المادة    
على أن يتاح لـه ما يكفي مـن الوقـت          "المستندات ذات الصلة في نطاق التحقيق الجنائي ولكنها تنص          

وفي قضية من القضايا لـم يـتمكن صـاحب          ". والتسهيالت إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام من اختياره      
مـن  " شخصيا أو عن طريـق محاميـه      "ة في قضيته، سواء     البالغ، طيلة نحو شهرين قبل بداية المحاكم      

عدم القيام بذلك ولكـن     "بالرغم من أنه اختار     " المستندات ذات الصلة بقضيته في مركز الشرطة      "فحص  
من ) ب)(٣(١٤وتبعا لذلك انتهكت في هذه القضية المادة        ". طلب بأن توجه إليه نسخ من كافة المستندات       

  ١١٣.العهد
أن الحق في المحاكمة العادلة ال يترتب عليـه         " السوابق القضائية للجنة     عالوة على ذلك، تفيد   

كون المتهم الذي ال يفهم اللغة المستخدمة في المحكمة، لـه الحق في أن يزود بترجمة لكافة المسـتندات                  
 وفي  ١١٤."شرط أن تتاح كافة المستندات ذات الصلة لمحاميه       ذات العالقة بالموضوع في تحقيق جنائي،       

 المواطن البريطاني الذي حوكم في النرويج وكان لـه محام نرويجي اختاره أمكن لــه االطـالع                 حالة
على الملف بأسره والذي حظي باإلضافة إلى ذلك بمساعدة مترجم فوري أثناء اجتماعه بصاحب الـبالغ                

ن التسهيالت وال الحق في أن يعطى ما يكفي م) ٢(١٤لم ينتهك الحق في محاكمة عادلة الوارد في المادة  
هناك عامل إضافي في هذه القضية هو أنه        ). ب)(٣(١٤إلعداد دفاعه كما هو منصوص عليه في المادة         

لو أن المحامي رأى أنه ال يملك من الوقت ما يكفي ليتعرف على تفاصيل الملف كان بوسعه أن يطلـب                    
  ١١٥.التأجيل ولكنه لم يفعل ذلك

*****  

                                                                                                                                                                                             
، الفقرة ١٩٦، الصفحة A/38/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةوالواردة في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٨٣ليه يو/ تموز٢١اآلراء المعتمدة في (

 الوثائق الرسمية ، وثيقة األمم المتحدة،)١٩٨٢ريل أب/ نيسان١اآلراء المعتمدة في  (كوباث سيمونز ضد أوروغواي. م، R.17/70؛ والبالغ رقم ١٤
  .١٢، الفقرة ١٧٨-١٧٧، الصفحتان A/37/40، للجمعية العامة

 الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة األمم المتحدة،)١٩٨٥أبريل / نيسان١اآلراء المعتمدة في  (رايت ضد مدغشقر. ج، ١١٥/١٩٨٢البالغ رقم  ١١٠
  .١٧، الفقرة ١٧٨ الصفحة A/40/40 العامة
 الوثائق ، وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٧نوفمبر /اآلراء المعتمدة في تشرين الثاني (بينرييتا وآخرون ضد بوليفيا. ل، ١٧٦/١٩٨٤البالغ رقم  ١١١

  .١٦، الفقرة ٢٠٧، الصفحة )A/43/40 الرسمية للجمعية العامة
  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،٧ بشأن المادة ٢٠التعليق العام رقم  ١١٢
 الوثائق الرسمية ، وثيقة األمم المتحدة،)١٩٨٤أكتوبر / تشرين األول٢٦المقرر المعتمد في  (ضد النرويج. ف. و، ١٥٨/١٩٨٣رقم البالغ  ١١٣

  .٥-٥، الفقرة ٢١١، الصفحة A/40/40 للجمعية العامة
 الوثائق الرسمية للجمعية ة األمم المتحدة،، وثيق)١٩٩٧أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣البالغ رقم  ١١٤
  .١- ١٤، الفقرة ١٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40 العامة
 الوثائق الرسمية ، وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٤يوليه / تموز١٥اآلراء المعتمدة في  (هارفارد ضد النرويج. س. ، ب٤٥١/١٩٩١البالغ رقم  ١١٥

  .٥- ٩، الفقرة ١٥٤، الصفحة )الثانيالمجلد  (A/49/40 للجمعية العامة
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 بيتـروزي   كاستيوية األمريكية لحقوق اإلنسان في قضية       من االتفاق ) ج)(٢(٨وانتهكت المادة   
الظروف التي أعد في ظلها المحامون دفاعهم كانت ظروفا غيـر مالئمـة علـى               " حيث كانت    وآخرين

اإلطالق إلعداد الدفاع السليم حيث لم يتمكنوا من االطالع على ملف القضية لغاية اليوم السابق لصـدور        
األثر النـاتج هـو أن      " نظر محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن         وفي". الحكم في الدرجة األولى   

ال يمكن الدفع بأن الضحايا قد مكنوا من        "وتبعا لذلك   " حضور ومشاركة محامي الدفاع كان مجرد شكليات      
  ١١٦".الوسائل الكافية للدفاع عن أنفسهم

الت إلعداد يجب أن يعطى المتهم في جميع األوقات ما يكفي من الوقت والتسهي
دفاعه بما في ذلك االطالع بالفعل على المستندات وغيرها من األدلة التي تعتبر 

 .أساسية بالنسبة لدفاعه

 .إن الحبس االنفرادي يشكل تدخال في الحق في تأمين الدفاع الفعال ويجب حظره

  
  

 مالحظات ختامة  .٧
ان األساسية التي يجـب ضـمانها       لقد تناول هذا الفصل، دون إسهاب، بعضاً من حقوق اإلنس         

وهذه تشمل عدداً من الحقوق التي تعتبـر أساسـية          . أثناء التحقيق السابق للمحاكمة في األنشطة الجنائية      
 فقط على السالمة البدنية للمشتبه فيه بل وعلى سالمته العقلية، وكذلك على حقه في تـأمين                 ليسللحفاظ  

ولكي يتم إعمـال هـذه      . ي وقت الحق أثناء المحاكمة نفسها     دفاع فعال خالل هذه اإلجراءات الباكرة وف      
الحقوق على النحو الفعال لكافة المهن القضائية أي للقضاة وللمدعين العامين والمحامين على حد سـواء                

وعلى الشرطة وسلطات االدعاء واجب مهني بمقتضى القانون الدولي في الحـافظ            . دور أساسي يؤدونه  
أن القضاة المحليين الذين يجب أن يكونوا يقظين فـي جميـع األوقـات ألي               على هذه الحقوق شأنهم كش    

عالمة تؤشر إلى أن هذه الحقوق المهمة كالحق في عدم التعرض للتعذيب والحق في الحصول فعالً على                 
المشورة القانونية والحق في أال يجبر اإلنسان على الشهادة على نفسه والحق في إعداد دفاع فعـال لـم                   

ويضاف إلى هذه الحقوق الحقوق األساسية في المساواة أمام القانون وفي افتراض البراءة ويمكن              . تحترم
الخلوص إلى أن قانون حقوق اإلنسان الدولي يوفر أساساً مهما إلقامة نظام قضائي يعمل باالستناد إلـى                 

مة العدل على النحـو     احترام سيادة القانون والحقوق الفردية من أجل تحقيق الغرض المنشود أال وهو إقا            
  .المنصف والكفؤ

                                                           ١١٦ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 202, para. 141.  



 

 ٢٢٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

   الفصل السابع.......
الجزء : الحق في محاكمة عادلة

 من المحاكمة إلى الحكم- الثاني 
.......................... النهائي

  

 األهداف المتوخاة 

اطالع المشاركين في الدورة على بعض القواعد القانونية الدولية المتعلقة بحقوق األشخاص  • 
ة المحاكمة وتطبيق هذه القواعد من قبل أجهزة الرصد المتهمين بجرائم جنائية أثناء مرحل

  الدولية؛
تحسيس المشاركين ألهمية تطبيق هذه القواعد القانونية بغية حماية مجموعة عريضة من حقوق  •

  اإلنسان في مجتمع يستند إلى سيادة القانون؛
ساسي الذي إشاعة الوعي بين المشاركين من القضاة والمدعين العامين والمحامين بالدور األ •

يضطلعون به في إعمال سيادة القانون بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة في جميع الظروف 
 .بما فيها حاالت األزمات

 

 أسئلة 

  هل أنتم بالفعل على اطالع مسبق بالقواعد القانونية الدولية المتصلة بالمحاكمة العادلة؟ • 
   من النظام القانوني الوطني الذي تعملون فيه؟هل تشكل هذه القواعد بالفعل جزءاً ال يتجزأ •
إذا كان األمر كذلك ما هو مركزها القانوني وهل أمكنكم في أي وقت من األوقات أن تطبقوا  •

  ؟.تلك القواعد
 - أو أية خبرة بمشاكل محددة -على ضوء الخبرة التي اكتسبتموها، هل لكم أية هموم معينة  •

 شخص من األشخاص في المرحلة السابقة للمحاكمة؟عند قيامكم بتأمين حقوق اإلنسان ل
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 )تابع (أسئلة 

إذا كان األمر كذلك ما هي الهموم أو المشاكل وكيف تصديتم لها بالرجوع إلى اإلطار القانوني  • 
  الذي تعملون فيه؟

 رة؟المدربين أثناء هذه الدو/ما هي القضايا التي ترغبون في أن تتناول تحديداً من قبل الموجهين •

هل لكم أي نُصح تسدونه إلى القضاة والمدعين العامين والمحامين الذين يمارسون مسؤولياتهم  •
 .المهنية في أوضاع صعبة بغية مساعدتهم على تأمين تطبيق قواعد المحاكمة العادلة

   

 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٦٦السياسية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و •
  ١٩٩٨النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  •

*****  
  ١٩٩٠مبادئ إرشادية بشأن دور أعضاء النيابة العامة،  •
  ١٩٩٠المبادئ األساسية بشأن دور المحامين،  •

  الصكوك اإلقليمية
  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •
  ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •
 ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •
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 مقدمة  .١

إن هذا الفصل، الذي يعتبر استمرارا منطقيا للفصل السادس الذي يعنى ببعض حقـوق اإلنسـان                
األساسية التي يجب ضمانها في مرحلة التحقيقات الجنائية، سيكرس للقواعد القانونية الدولية التي تطبق علـى                

وسوف يعنى هذا الفصل أيضاً ببعض القضايا المهمة ذات الصلة بالموضوع مثل الحـدود              . المحاكمةمرحلة  
المفروضة على العقوبة والحق في االستئناف والحق في التعويض في حالة عدم إقامة العدل ومسألة المحاكمة                

فـي محاكمـة عادلـة أثنـاء        وسوف تتم اإلشارة بإيجاز أيضا إلى الحق        . العادلة والهيئات القضائية الخاصة   
  .الطوارئ العامة وهو موضوع سيبحث بمزيد من التفصيل والعمق في الفصل السادس عشر

من ناحية أخرى، ما هو مهم اخذه في االعتبار في هذا الفصل قاعدتان أساسيتان تم التطـرق                 
 اللـذان   البـراءة الحق في المساواة أمام القانون والحق في افتراض         لهما في الفصل السادس أال وهما       

  .يحكمان إجراءات المحاكمة من البداية وحتى صدور الحكم النهائي
وأخيراً ستظهر من جديد في هذا الفصل، بعض القضايا التي نُظر فيها في الفصل السـادس                
. وذلك بالنظر إلى حقيقة أن المرحلة السابقة للمحاكمة ومرحلة المحاكمة مترابطتان ترابطاً ال فكاك منـه               

  .نه تم اإلبقاء على التداخل عند أدنى حد ممكنبيد أ
  

 األحكام القانونية  .٢

 من العهـد    ١٤يمكن االطالع على أهم األحكام القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة في المادة            
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسـان والشـعوب،         ٧الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة       

.  من االتفاقية األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان        ٦ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة        ٨ادة  والم
ومـن بـين القواعـد      . وستتناول أدناه تحت العناوين المالئمة األحكام ذات الصلة الواردة في هذه المواد           

 النيابـة العامـة، والمبـادئ    اإلضافية التي ستتم اإلشارة إليها أدناه المبادئ اإلرشادية بشأن دور أعضاء         
األساسية بشأن دور المحامين والنُظم األساسية للمحكمة الجنائية الدوليـة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة                

  .الخاصة برواندا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة
  

 حقوق اإلنسان أثناء المحاكمة  .٣
  

 قضيته محكمة مختصة مستقلة ونزيهة      حق اإلنسان في أن تنظر في       ١-٣
  منشأة بحكم القانون

إن حق اإلنسان في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ونزيهة يجب أن يطبـق فـي جميـع                   
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص         ) ١(١٤األوقات وهو حق وارد في المادة       

ة تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته فـي أيـة        من حق كل فرد، لدى الفصل في أي       "على أن   
 قبل محكمة مختصة مستقلة ونزيهة منشأة       مندعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني          

 ).الخط الغليظ مضاف إلى النص("بحكم القانون
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فقـط  من الميثاق األوروبي لحقوق اإلنسان والشعوب تشير        ) ١(٧وعلى الرغم من أن المادة      
 ٢٦، إال أن المـادة      ))د)(١(٧المادة  " (نزيهة"أو  ) ب)(١(٧المادة  " (مختصة"إلى محكمة أو هيئة قضائية      

وتشير المـادة   ". أن تضمن استقالل المحاكم   "من الميثاق تفرض واجبا قانونيا على الدول األطراف أيضا          
، والمـادة   "ة مسبقاً بحكم القانون   محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأ    "من االتفاقية األمريكية إلى     ) ١(٨
". محكمة مستقلة ونزيهة منشأة بحكـم القـانون       "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تشير إلى        ) ١(٦

من واجـب القضـاة أن      " من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن          ٤٠وأخيراً تنص المادة    
 عليهم االمتناع عن االنخراط في أي نشاط يحتمل أن يتسبب           يجب"و" يكونوا مستقلين في أدائهم لوظائفهم    

من ناحية أخرى وبما أن مسألة استقالل       ". في التدخل في وظائفهم القضائية أو يؤثر على الثقة باستقاللهم         
  .ونزاهة المحاكم والهيئات القضائية نُظر فيها بعمق في الفصل الرابع، فلن ينظر فيها في هذا الموضوع

  
   في النظر العادل في الدعوىالحق  ٢-٣

من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق       ) ١(١٤وارد في آن واحد في المادة       " العادل"إن مفهوم   
) ١(٨من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على حين تتحدث المادة          ) ١(٦المدنية والسياسية وفي المادة     

وال يـرد   ). الخط الغليظ مضاف إلى النص    " (ةضمانات واجب "من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان عن       
أي نص محدد في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب في هذا الصدد، ولكن تنبغي اإلشارة إلـى                 

مـن  " مطالبة بأن تسـتلهم   " من الميثاق فإن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب          ٦٠أنه وفقاً للمادة    
وق اإلنسان والشعوب حكما يمكّن هذه اللجنة من أن تهتدي، في جملـة             سائر الصكوك الدولية لحماية حق    

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عنـد تفسـير            ١٤أمور، باألحكام الواردة في المادة      
من النظام األساسي   ) ٢(٢٠وتنص المادة   .  من الميثاق  ٧ضمانات المحاكمة المنصوص عليها في المادة       

مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الخاصـة          ) ٢(٢١جنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة      للمحكمة ال 
بيوغوسالفيا السابقة على أنه يحق للمتهم النظر المنصف والعلني أثناء الفصل في التهم الموجهة إليه ولو                

 سبيل الذكر   تشمل على "أن ذلك مقرون بالشرط القائل بأن حماية الضحايا والشهود قد تقتضي إجراءات             
 من النظامين   ٢٢ و ٢١المادتان  " ( وحماية هوية الضحية   في غرفة المشورة  ال الحصر النظر في الدعوى      

وحقوق المتهم كما هي واردة في هـذين النظـامين األساسـيين            ). األساسيين اآلنفي الذكر على التوالي    
  . من العهد الدولي١٤مستلهمة إلى حد كبير من المادة 

*****  
من العهد فيما يخص الدعوى الجنائية،      ) ٣(١٤إلى الضمانات الدنيا الواردة في المادة       وبالنظر  

ال يكفي في   " إلى أن التقيد بتلك الضمانات       ١٣أشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التعليق العام رقم          
 التـي يمكـن أن      ،١٤ من المادة    ١"١جميع األحوال لتأمين عدالة النظر في القضايا كما تشترطه الفقرة           

وحينما يتعلق األمر، بوجه خاص، بقضايا      . تفرض على هذا النحو التزامات إضافية على الدول األطراف        
 ضـمانات   بجميعال يقبل التزام الدول األطراف بالتقيد بشكل صارم         "يمكن أن يصدر فيها حكم باإلعدام       

  ٢".ثناءأي است من العهد ١٤المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المادة 
وترد أدناه بعض األمثلة المأخوذة عن السوابق القضائية العالمية واإلقليمية التي تبـين تنـوع               
الحاالت الممكن أن تتخلل إجراءات المحاكمة والتي يمكن أن يشكل ما يعتبر انتهاكا لحق اإلنسان في أن                 

ر في القضايا في القسم     وسيرد المزيد من التفاصيل بخصوص عدالة النظ      . تكون قضيته محل نظر عادل    
  ".بالحق في تكافؤ السالح واإلجراءات التي يتداعى فيها الخصمان" المتعلق ٢-٢-٣الفرعي 

  .٥، الفقرة ١٢٣ الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،١                                                           
 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٢مارس / آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (توماس ضد جامايكا. أ، ١٩٨٨/ ٢٧٢البالغ رقم  ٢

  .؛ والخط الغليظ مضاف إلى النص١-١٣، الفقرة ٢٦٤حة ، الصفA/47/40، للجمعية العامة
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من العهد انتهـك فـي قضـية        ) ١(١٤والحق في محاكمة عادلة المنصوص عليه في المادة         
ولده الجمهور  في السيطرة على الجو العدائي والضغط الذي        "قصرت فيها المحكمة التي تولت المحاكمة       

الحاضر في غرفة المحكمة، فأصبح من المستحيل على الدفاع القيام على النحو السليم باستجواب الشهود               
وعلى الرغم من أن المحكمة العليا أشارت إلى هذه القضية، إال أنهـا             . عن صاحب البالغ  " وتقديم الدفاع 

 كما انتهك الحـق     ٣."دم به صاحب البالغ   قصرت عن تناولها تحديدا عندما نظرت في االستئناف الذي تق         "
بعبارة لن حينما أفاد ممثل النيابة التخلي عن الدعوى حيث أشّر ) ١(١٤في محاكمة عادلة بمقتضى المادة 

عبـارة  غرض وأثر   "ورأت اللجنة أن    .  بعد أن أقر صاحب البالغ بالذنب المتمثل في القتل الخطأ          يالحق
إقرار صاحب البالغ بالذنب مـن      " كان االلتفاف على تبعات   "ضية   في الظروف التي حفت بالق     لن يالحق 

حيث أنه بدال من استخدام العبارة لوضع حد للدعوى المقامة ضد صاحب البالغ مكّنـت االدعـاء مـن                   
  ٤."مالحقة صاحب البالغ مجدداً باالستناد إلى نفس التهمة

*****  

  العدالة من وجهة": أطفال الشوارع"قضية 
  نظر الضحايا

أطفـال  "المرفوعة ضد غواتيماال تتعلق باختطاف وتعذيب وقتل أربعة من          " أطفال الشوارع "ن ما يسمى بقضية     إ
وقتل طفل خامس وقصور اآللية الحكومية عن التصدي على النحو المالئم لهذه االنتهاكـات وإتاحـة                " الشوارع

ات الجنائية ولكن أحدا لم يعاقب علـى  وقد بوشرت اإلجراء. السبيل ألسر الضحايا من أجل الوصول إلى العدالة     
واستنتجت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن الوقائع ذات الصلة بهـذا الموضـوع              . الجرائم المرتكبة 

حيث إن  "  من هذه االتفاقية   ٨استنادا إلى المادة    "من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان      ) ١(١شكلت انتهاكا للمادة    
أي ما تعـرض    " عن االمتثال لواجب االضطالع بالتحقيق الفعال والمالئم في الوقائع المطروحة         قصرت  "الدولة  

تشكو من عيبين خطيـرين     " وأفادت المحكمة أن اإلجراءات المحلية       ٥.لـه الضحايا من اختطاف وتعذيب وقتل     
أن األدلة التي كان يمكن أن       "وثانياً" أن التحقيق في جريمتي االختطاف والتعذيب قد حذف تماما         "أولهما": اثنين

 ٦".تكون ذات أهمية بالغة بالنسبة للتوضيح الواجب لحوادث القتل لم يصدر أمر باالتيان بها ولم تبحث أو تقـيم                  
شرذمة المواد الثبوتية ثم سعوا إلـى       "أن القضاة المحليين قد عمدوا إلى       " واضح تمام الوضوح  "وعلى هذا النحو    

وأن هذا يتعـارض    ".  كل عنصر من العناصر التي تثبت مسؤولية المدعى عليهم         إضعاف األهمية التي يكتسيها   
مع األخذ بعين االعتبار العالقـات المتبادلـة        ... مع مبادئ تقييم األدلة والتي تفيد أن األدلة يجب أن تقيم ككل،             "

دت المحكمة أيضـا     وفي هذه القضية شد    ٧".والطريقة التي تدعم بها بعض األدلة البعض اآلخر وال تدعم غيرها          
  تشديدا مهما على ما

 من االتفاقية أنه ينبغي أن تتاح لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسـان            ٨مفاده يتجلى من المادة     
وأقاربهم إمكانيات جوهرية لالستماع إلى أقوالهم وليقوموا بما يلزم أثناء سـير الـدعوى              

 ٨".جب للضررلتوضيح الوقائع حتى تعاقب الجهة المسؤولة ويتاح الجبر الوا

ومثلما يتضح تحكم ضمانات المحاكمة العادلة أيضا اإلجراءات التي تتبعها السلطات المحلية في التحقيق              
  .في انتهاكات حقوق اإلنسان ومالحقة مقترفي تلك االنتهاكات

 الوثائق الوارد في وثيقة األمم المتحدة،) ٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (غريدين ضد االتحاد الروسي، ٧٧٠/١٩٩٧البالغ رقم  ٣                                                           
احب البالغ، فـي جملــة أمــور، أن غرفة وادعى ص. ٢- ٨، الفقرة ١٧٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة

  .٥-٣، الفقرة ١٧٣المحكمة كانت مكتظة بالناس الذين كانوا يصيحون بأعلى أصواتهم منادين بوجوب الحكم عليه باإلعدام؛ المرجع نفسه، الصفحة 
 الوثائق الرسمية وارد في وثيقة األمم المتحدة،ال) ١٩٩٧مارس / آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (ريتشاردز ضد جامايكا. ل، ٥٥٣/١٩٩٣البالغ رقم  ٤

  .٢-٧، الفقرة ٤٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة
٥ I-A Court HR, Villagrán Morales et al. Case (The “Street Children” Case) v. Guatemala, judgment of November 19, 1999, 

Series C, No. 63,p. 198, para. 233.  
  .٢٣٢-٢٣١، الفقرتان ١٩٨-١٩٦؛ ولالطالع على المزيد من التفاصيل انظر المرجع نفسه، الصفحات ٢٣٠، الفقرة ١٩٦المرجع نفسه، الصفحة  ٦
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*****  
 إن الحق في محاكمة عادلة كما تضمنهـــا         :الحق في االستماع إلى أقوال المتهم شخصياً      

، حيث عمدت المحكمة العليا    بوتينمن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد انتهك في قضية          ) ١(٦ المادة
في النرويج إلى إصدار حكم جديد يدين ويعاقب صاحب الدعوى بالرغم من أنه لم يدع للمثول كمـا لـم                    

لتـي اتبعتهـا    وقد اتخذت القضية هذا المجرى بالرغم مـن أن اإلجـراءات ا           . يسمع إلى أقواله شخصيا   
وفي نظر المحكمة األوروبية أن     . المحكمة اشتملت على جلسة علنية تم فيها تمثيل صاحب الدعوى بمحام          

بدعوة صاحب البالغ واالستماع إلى الشواهد التي       " "المحكمة العليا كان عليها واجب اتخاذ تدابير إيجابية       "
  ٩.يدلي بها مباشرة قبل إصدار الحكم

*****  
 التي ُأديـن فيهـا صـاحب      بريكمونتي محاكمة عادلة انتهك كذلك في قضية        كما أن الحق ف   

الدعوى بتهم جنائية متعددة حين اعتمدت محكمة االستئناف على اتهامات الطرف المدني، وهو عضو من 
غيـر أن   . أعضاء األسرة الملكية، الذي انضم إلى األطراف في المالحقة الجنائية بغية المطالبة بتعويض            

 التهم التي بنت عليها محكمة االستئناف استنتاجها القائل بذنب صاحب الدعوى استخدمت في              البعض من 
؛ وفي الواقع لم يعـط      ٦إدانة هذا األخير بعد إجراءات انتهكت فيها حقوقه في الدفاع كما تضمنها المادة              

ره، بشأن كافة   الفرصة التي يتيحها البحث أو المواجهة ألخذ األدلة من المدعي، بحضو          "صاحب الدعوى   
  ١٠.وحدثت المجابهة فيما يتعلق فقط بتهمة واحدة من التهم" التهم

إن الحق في محاكمة منصفة يمكن أن ينتهك بطرق شتى، ولكن كمبدأ عام وضع 
دوما في االعتبار أن الشخص المتهم يجب أن يعطى في جميع األوقات اإلمكانية 

تجواب الشهود وأن يفعل كل ذلك في الحقة للرد على التهم والطعن في الشواهد واس
 .جو من االحترام لكرامته

وإن اإلخفاق ونواحي القصور في مرحلة التحقيقات الجنائية قد يعرض للخطر الجدي 
 .الحق في محاكمة عادلة فيتم من ثم المساس بالحق في افتراض البراءة

  

  الحق في الوصول إلى محكمة أو هيئة قضائية ١-٢-٣
 الوصول إلى المحاكم قضت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بـأن المـادة             فيما يتعلق بحق  

تضمن لكل فرد الحق في أن ترفع أي دعوى لها صلة بحقوقه والتزاماته المدنية إلى محكمـة أو                  ) "١(٦
وفي الحاالت التي رفض فيها وزير الداخلية في المملكة المتحدة السماح لسجين بالتشـاور              " هيئة قضائية 

ام تحضيري بغية إقامة دعوى مدنية بتهمة القذف ضد موظف من موظفي السـجن شـكّل هـذا                  مع مح 
 وأثيرت المسألة   ١١.)١(٦المادة  " في اللجوء إلى محكمة كما تضمنه     "الرفض انتهاكا لحق صاحب الدعوى      

 حيث اشتكى صاحبا الدعوى من التأخير الذي تسببت فيه سلطات السجن في             كامبل وفال نفسها في قضية    
. منحهما ترخيصا بالتماس المشورة القانونية بصدد إصابات لحقت بهما أثناء حادث وقـع فـي السـجن                

  .٢٣٣، الفقرة ١٩٨المرجع نفسه، الصفحة  ٧                                                                                                                                                                                             
  .٢٢٧، الفقرة ١٩٥المرجع نفسه، الصفحة  ٨
٩ Eur. Court HR, Case of Botten v. Norway, judgment of 19 February 1996, reports 1996-I, p. 145, para. 53.  
١٠ Eur. Court HR, Bricmont Case, judgment of 7 July 1989, Series A, No. 158, pp. 30-31, paras. 84-85. 
١١ Eur. Court HR, Golder Case v. the United Kingdom, judgment of 21 February 1975, Series A, No. 18, p. 18, para. 36 and p. 

19, para. 40 at p. 20.  
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وبالرغم من أنهما منحا في نهاية المطاف الرخصة التي سعيا للحصول عليها شددت المحكمة علـى أن                 
ة وذلـك   الحصول السريع على المشورة القانونية مهم جدا في القضايا المتعلقة باإلصـابات الشخصـي             "

عرقلة هذا الحصول ولو كان ذا طابع مؤقت قد يتعارض مع  "وأن  ". ألسباب ثبوتية وأسباب أخرى غيرها    
  ١٢."االتفاقية

ومن األهمية بمكان أيضا اإلشارة إلى أنه في الحاالت التي تبت فيها سـلطات إداريـة فـي                  
 -من االتفاقية األوروبيـة     ) ١(٦ة  بمقتضى الماد " التهم الجنائية "الجرائم اإلدارية التي ترقى إلى مستوى       

 وإذا كانت القـرارات التـي تتخـذها         -مثل حاالت قيادة السيارات بسرعة فائقة على الطرق الرئيسية          
فيجب أن تخضـع لمراقبـة      "من االتفاقية   ) ١(٦السلطات اإلدارية ال تفي في حد ذاتها باشتراطات المادة          

 وهذا يعني أنه ينبغـي أن تكـون لـدى الهيئـة             ١٣".ملةالحقة من قبل هيئة قضائية تتمتع بصالحيات كا       
وذلـك فيمـا    "قرارا تتخذه سلطة أدنى" السلطة التي تمكنها من أن تنقض، من جميع الجوانب،   "القضائية  

 وإذا كانت المحكمة الدستورية ال تستطيع في ظروف كهذه سـوى           ١٤."يخص المسائل القانونية والوقائعية   
وبالمثل إذا كانت المحكمة اإلدارية     ) ١(٦في باالشتراطات الواردة في المادة      بحث نقاط قانونية فإنها ال ت     

 في نظـر المحكمـة      -ال يمكن   " مسائل وقائعية وقانونية  "ال تملك أي سلطة لنقض قــرار يتخذ بشأن         
  ١٥.)١(٦ألغــراض المادة " هيئة قضائيــة" اعتبارها -األوروبية 

لها في هذا المقام، تبينت المحكمة األوروبية وجـود         وفي قضايا أخرى متعددة لن يتم التطرق        
انتهاك للحق في الوصول إلى المحاكم من أجل الفصل في حقوق اإلنسان المدنية والتزاماته بما في ذلـك                  

  ١٦.حقوقه المتعلقة بالملكية والحق في االتصال بالطفل
كم يعني أيضا وعلى    وأخيراً ينبغي التذكير بإيجاز في هذا الموضع أن حق الوصول إلى المحا           

سبيل المثال أنه يجب أن يتاح للمرأة وللرجل على حد سواء وصول متساو وأن هذه المساواة يمكـن أن                   
راجع السوابق القضائية في إطار المـادة       (تقتضي منح مساعدة قانونية ألغراض تأمين فعالية هذا الحق          

  ١٧.)ة على النحو الموضح في الفصل السادساالتفاقية األوروبيمن ) ١(٦من العهد الدولي والمادة ) ١(١٤

إن الحق في الوصول إلى المحاكم يعني أنه ال ينبغي إعاقة أحد إما قانونا أو بفعل 
اإلجراءات اإلدارية أو الموارد المادية من أن يلجأ إلى محكمة أو هيئة قضائية 

 .لغرض إعمال حقوقه

 .يحق للمرأة وللرجل الوصول المتساوي إلى المحاكم

  

  الحق في تكافؤ السالح وتداعي الخصمين في اإلجراءات ٢-٢-٣
 سمة أساسية من سمات المحاكمة العادلة وهـو تعبيـر عـن     التكافؤ في السالح  يعتبر مفهوم   

الوارد في  " المحاكمة العادلة " وفيما يخص مفهوم     ١٨"ما بين االدعاء والدفاع   "التوازن الواجب أن يوجد في      
                                                           ١٢ Eur. Court HR, Case of Campbell and Fell, judgment of 28 June 1984, Series A, No. 80, p. 46, para. 107.  

١٣ Eur. Court HR, Case of Palaoro v. Austria, judgment of 23 October 1995, Series A, No. 329-B, p. 40, para. 41.  
  .٤٣، الفقرة ٤١المرجع نفسه، الصفحة  ١٤
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ١٥
١٦ Eur. Court HR, Case of Allan Jacobsson v. Sweden, judgment of 25 October 1989, Series A. No. 163, pp. 19-21, paras. 65-77 

(property right); and Eur. Court HR, Case of Eriksson v. Sweden, judgment of 22 June 1989, Series A, No. 156, pp. 27-29, paras. 
73-82 and p. 31, paras. 90-92 (question of access to children).  

  .سان والحريات األساسية من هذا الدليل فيما يخص بإتاحة سبل االنتصاف المحلية الفعالة من انتهاكات حقوق اإلن١٥انظر أيضا الفصل  ١٧
 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٣مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (كامبل ضد جامايكا.  ج٣٠٧/١٩٨٨البالغ رقم  ١٨

  .٤-٦، الفقرة ٤٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، للجمعية العامة



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 العامين والمحامينان خاص بالقضاة والمدعين دليل بشأن حقوق اإلنس: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٢٣٤

يجب تفسيره على أنه يقتضـي      "دولي، بينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنه        من العهد ال  ) ١(١٤المادة  
هـذه  "وأن  ". عددا من الشروط مثل تكافؤ السالح واحترام مبدأ تـداعي الخصـمين فـي اإلجـراءات               

يحرم المتهم من فرصة حضوره شخصيا الدعوى القضـائية، أو حيـث            .. االشتراطات ال تحترم حيثما     
مبدأ تكافؤ السـالح ال     "ويالحظ بخاصة أن    . من يمثله قانونا بتعليماته على النحو السليم      يتعذر عليه إبالغ    

  ١٩."يحترم عندما ال يسلم للمتهم الئحة اتهام مسببة على النحو الصحيح
*****  

أن الحق في محاكمة عادلة ينطوي على       "وقد ارتأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب        
ر الموضوعية التي تشمل الحق في المعاملة المتساوية والحق في الدفاع عن الـنفس              الوفاء ببعض المعايي  

باللجوء إلى محام خاصة حينما تقتضي مصالح العدالة ذلك فضالً عن االلتـزام مـن جانـب المحـاكم                   
ولها وأضافت اللجنة ق  ". والهيئات القضائية باالمتثال للمعايير الدولية بغية ضمان المحاكمة العادلة للجميع         

 في المسائل الجنائية يعني،     الحق في المعاملة المتساوية من جانب جهة ذات والية قضائية، خاصة          "إن  
في المقام األول، أن الدفاع والنيابة العامة على حد سواء تتاح لهما الفرصة المتساوية إلعداد وتقديم مـا                  

تقـديم الحجـج    "رة أخرى، أن يتمكنا من    ويجب عليهما، بعبا  ". لهما من دفوع ولوائح اتهام أثناء المحاكمة      
ثانيا يترتب عليها أيضـاً المسـاواة فـي معاملـة كافـة             ". على قدم من المساواة   ... المتعلقة بقضيتهما   

 يعنـي   ال"وعلى الرغم من أن هـذا       ". األشخاص المتهمين من قبل الواليات القضائية المكلفة بمحاكمتهم       
أن رد السلطة القضائية يجب أن يكون مماثال، عندما تكون الوقائع           إال  " المعاملة المماثلة لجميع المتهمين   

 بنغوزي في بوروندي قبول      في  وفي الحالة التي رفضت فيها محكمة االستئناف       ٢٠."الموضوعية متشابهة 
التماس أحد المتهمين تأجيل الدعوى في غياب محام بالرغم من أنها قبلت في وقت سابق طلبا بالتأجيـل                  

انتهكـت الحـق فـي      "عام، خلصت المحكمة األفريقية إلى أن محكمة االستئناف هذه قد           قدمه المدعي ال  
  ٢١."المعاملة المتساوية الذي هو مبدأ من المبادئ األساسية للحق في محاكمة عادلة

*****  
سمة من سمات   "وأوضحت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مبدأ التكافؤ في السالح بوصفه           

من االتفاقية األوروبية، مما يعني ضـمنا       ) ١(٦كما يفهم من المادة     " محاكمة العادلة مفهوم أوسع نطاقا لل   
ال بد لكل طرف من أن يمنح فرصة معقولة إلعداد قضيته وفقا لشروط ال تجعل موقفه أقل صـالبة                   "أنه  

النحو تولى أهمية للمظاهر وللحساسية المتزايدة إلقامة العدل على         "وفي هذا السياق    ". من موقف خصمه  
  ٢٢."المنصف

وعلى هذا النحو انتهك مبدأ التكافؤ في السالح حين ذكر المدعي العام في مالحظاتـه أمـام                 
المحكمة العليا أنه يعارض االستئناف المقدم من صاحب الدعوى؛ وهذه المالحظات لم تقدم إطالقا للدفاع               

بدأ التكافؤ في السالح ال يتوقـف       م" والحظت المحكمة األوروبية أن      ٢٣.الذي لم يتمكن من التعليق عليها     
متروكـة  "وأن هذه المسـألة     " على جانب الالإنصاف الممكن تقديره كميا الناجم عن الالمساواة اإلجرائية         

 الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة،)١٩٩٢مارس / آذار٢٦اآلراء المعتمدة في  (وولف ضد بنما. د، ٢٨٩/١٩٨٨البالغ رقم  ١٩                                                           
  .٦-٦، الفقرة ٢٩٠-٢٨٠، الصفحتان A/47/40، للجمعية العامة

٢٠ ACHPR, Avocats Sans Frontières (on behalf of Gaëtan Bwampamye) v. Burundi, Communication No. 231/99, decision 
 of the text of the decision as published at 27-26. , paras2000 November 6 – October 23th Ordinary session, 28adopted during the 

)emphasis added (html.99-231/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
  .٢٩المرجع نفسه، الفقرة  ٢١
٢٢ Eur. Court HR, Case of Bulut v. Austria, judgment of 22 February 1996, Reports 1996-II, p. 359, para. 47.  
  .٤٩المرجع نفسه، الفقرة  ٢٣
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ولذلك من باب اإلجحاف أن تقوم النيابة       . للدفاع لكي يقيم ما إذا كان طرح من الطروح يستحق الرد عليه           
  ٢٤."ون للدفاع علم بهابتقديم مذكرات إلى المحكمة دون أن يك

من ناحية أخرى وبدال من اإلشارة إلى مبدأ التكافؤ في السالح شددت المحكمة األوروبية في               
الحق في اإلجراءات التي يتداعى فيها الخصمان فـي اإلجـراءات           بعض األوقات عوضا عن ذلك على       

ي تتـاح لألطـراف فـي       من حيث المبدأ الفرصة الت    " وهو حق يعني     الجنائية والمدنية على حد سواء    
محاكمة جنائية أو مدنية أن يكونوا على علم بكافة األدلة المقدمة أو المالحظات المبداة، ولو من عضـو                  

 وعلى حد قول المحكمـة      ٢٥."مستقل تابع للدائرة القضائية الوطنية، وذلك بغية التأثير في قرار المحكمة          
أيا كانـت   "ولكن  "  أن يؤمن الوفاء بهذا الشرط     هناك طرق شتى جائز تصورها يمكن بها للقانون الوطني        "

الطريقة التي يتم اختيارها، ينبغي أن تكفل كون الطرف اآلخر سيكون على بينة من أن مالحظات قـد                  
  ٢٦."اقُدمت وأنه سيعطى فرصة حقيقية للتعليق عليه

عية،  التي تتعلق بدعوى قضائية خاصة بالحقوق االجتما       لوبو ماشادو وتبعا لذلك، وفي قضية     
 بـرفض   - لم يتح لصاحب الدعوى االطالع عليـه         -نادى وكيل النيابة العامة في رأي استشاري أبداه         

فاقمه حضور وكيل المدعي العـام      ) "١(٦االستئناف المقدم إلى المحكمة العليا؛ وهذا شكل انتهاكا للمادة          
  ٢٧."في جلسة مغلقة عقدتها المحكمة العليا

  براندستاترقضية 
 التي تتعلق بدعوى قضائية موضوعها التشهير، اعتمدت محكمة االسـتئناف فـي             ندستاتربرافي قضية   

فيينا على المذكرات المقدمة من المدعي العام األقدم التي لم ترسل إلى صاحب الدعوى والتي لم يكـن                  
لمحكمة وبالنسبة للمحكمة لم يكن من العوامل المساعدة في هذه القضية قيام ا           . لـه وال لمحاميه علم بها    

إمكانية غيـر مباشـرة     "ففي نظرها أن    : العليا في وقت الحق بإلغاء حكم محكمة االستئناف ذي الصلة         
ونظرية بحتة تتاح للمتهم للتعليق على حجج االدعاء المدرجة في نص الحكم نادرا مـا يعتبـر بـديال                   

لم تعالج  "ة على ذلك،    عالو". صحيحا للحق في فحص المذكرات المقدمة من االدعاء والرد عليها مباشرة          
المحكمة العليا هذا الوضع العالج الصحيح بإلغاء الحكم األول حيث إن قرارها كان يستند إلى أساس ال                 

  ٢٨."عالقة لـه البتة بالمسألة المطروحة

  

 في التداعي الصحيح بين الخصمين أو الحق في تكافؤ السالحإن الحق في 
ية يشكل جزءاً ال يتجزأ من حق اإلنسان في اإلجراءات في المسائل المدنية والجنائ

أن تنظر قضيته بعدالة ويعي أنه ال بد من أن يكون هناك في جميع األوقات توازن 
وال يجب في أي مرحلة من مراحل الدعوى . المدعي والدفاع/عادل بين النيابة

 .القضائية أن يكون أي طرف من األطراف في موقف أضعف من موقف خصمه

  

  .٤٩، الفقرة ٣٦٠-٣٥٩المرجع نفسه، الصفحتان  ٢٤                                                           
٢٥ Eur. Court HR, Case of Lobo Machado v. Portugal, judgment of 20 February 1996, Report 1996-I, para. 31 at p. 207.  
٢٦ Eur. Court HR, Case of Brandstetter v. Austria, judgment of 28 August 1991, Series A, No. 211, pp. 27-28, para. 67; emphasis added.  
٢٧ Eur. Court HR, Case of Lobo Machado v. Portugal, judgment of 20 February 1996, Report 1996-I, pp. 206-207, paras. 31-32.  
٢٨ Eur. Court HR, Case of Brandstetter v. Austria, judgment of 28 August 1991, Series A, No. 211, p. 28, para. 68.  
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  جاز الشهوداحت ٣-٢-٣
 حيث اشتكى   كامبل من العهد الدولي في قضية       ١٤ُأثيرت مسألة تكافؤ السالح في إطار المادة        

 سنوات قـد احتجـز      ١٠صاحب البالغ من أنه لم يحاكم محاكمة عادلة وحيث إن ولده البالغ من العمر               
وأثناء . بنزاع بينه وبينها  وقد اتهم صاحب البالغ باالعتداء على زوجته فيما يتصل          . لتأمين إدالئه بشهادة  

وحسب إفادة صاحب البالغ فـإن ابنـه لـم يغيــر            . المحاكمة شهد ابنه في البداية على أنه لم ير أباه         
وفـي اليـوم    . روايتـه ولذلك ُأخذ في نهاية اليوم من المحاكمة إلى محطة الشرطة حيث قضى الليلـة              

نه بعد أن انتهت إجراءات المحاكمـة تراجـع          غير أ  ٢٩."أنه أخيراً انهار وشهد ضد أبيه     "التالـي يدعى   
  .االبن عن شهادته في بيان مكتوب

علـى أن احتجـاز     "وشددت  " ادعاء خطيراً "وبالنسبة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان شكل هذا        
الشهود بغية الحصول منهم على شهادة إجراء استثنائي يجب تنظيمه بواسطة معايير صارمة قانونا وفي               

أن ظروفا خاصة كانت موجودة     ... لم يكن واضحا من المعلومات      " وفي هذه القضية     ٣٠."المجال العملي 
وفي ضوء هذا التراجع هناك أسـئلة       "وباإلضافة إلى ذلك    " لتبرير احتجاز االبن القاصر لصاحب البالغ     

من جديد حول إمكانية التخويف وحول موثوقية الشهادة التي يتم الحصـول عليهـا فـي                "تثار  " خطيرة
  ٣١."حق صاحب البالغ في محاكمة عادلة قد انتهك"ولذلك انتهت اللجنة إلى أن ". وف كهذهظر

من العهد الدولي سوى اللجوء القانوني إلى احتجاز شاهد في ) ١(١٤ال تجيز المادة 
وليس من المؤكد مدى ما سيحظى به إجراء كهذا من قبول في . ظروف استثنائية

 .إطار بقية المعاهدات

  

  عليمات القاضي إلى هيئة المحلفينت ٤-٢-٣
إن العديد من القضايا التي عرضت على اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان كانت تتعلق بما يدعى               

وفي هذه الحاالت دأبت اللجنـة علـى        . من عدم كفاية التعليمات الصادرة عن القضاة إلى هيئة المحلفين         
ئنافية في الدول األطراف في العهد لكي تقيم الوقـائع          األمر موكل عموما إلى المحاكم االست     "االعتقاد بأن   

  "من حيث المبدأ"ولذلك ليس لها هي " واألدلة في قضية بعينها
أن تستعرض التعليمات المحددة الموجهة إلى هيئة المحلفين مـن قبـل القاضـي فـي              "

 إلى هيئة   ما لم يتم التأكد من أن التعليمات الموجهة       محاكمة تستخدم فيها هيئة المحلفين،      
المحلفين كانت اعتباطية بشكل واضح وكانت بمثابة إنكار للعدالة أو أن القاضي انتهـك              

  ٣٢".بصورة واضحة التزامه بالحياد

تعليمات القاضي الموجهة إلى هيئة الملحفين يجب أن تفي بمعـايير  "بيد أن اللجنة الحظت أن   
هذا "وأن  "  فيها النطق بحكم اإلعدام على المتهم      عالية جداً من حيث دقتها وحيادها في الحاالت التي يمكن         

  ٣٣."، على الحاالت التي يتذرع فيها المتهم بالدفاع الشرعي عن النفسعلى سبيل أولى وأحرىينطبق، 

ائق الوث، والواردة في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (كامبل ضد جامايكا. ج، ٣٠٧/١٩٨٨البالغ رقم  ٢٩                                                           
  .٣-٢، الفقرة ٤٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة

  .٤- ٦ و٣- ٦، الفقرتان ٤٤المرجع نفسه، الصفحة  ٣٠
  .٤-٦، الفقرة ٤٤المرجع نفسه، الصفحة  ٣١
، الواردان )١٩٩١أبريل / نيسان١١اآلراء المعتمدة في  (ماكين ضد جامايكا. ود. سويارز وم. م، ٢٥٦/١٩٨٧ ورقم ٢٢٦/١٩٨٧البالغان رقم  ٣٢

  .؛ التأكيد بخط غليظ مضاف٥-١٣، الفقرة ٢٣٣، الصفحة A/46/40،  الوثائق الرسمية للجمعية العامةفي وثيقة األمم المتحدة،
الوثائق مم المتحدة، ، الوارد في وثيقة األ)١٩٩٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (بينتو ضد ترينيداد وتوباغو. د، ٢٣٢/١٩٨٧البالغ رقم  ٣٣

  .٣- ١٢، الفقرة ٧٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40، الرسمية للجمعية العامة
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وفي معظم الحاالت لم تجد اللجنة ما يدل على أن تعليمات قاضي الموضوع كانت اعتباطيـة                
قاضي الموضـوع قـد     " خاصة عندما يتضح أن      ٣٤.العدالةإلى الحد الذي ترقى عنده إلى مستوى إنكار         

 غير أن الحذف الذي قام به       ٣٥."طرح رواية االتهام ورواية الدفاع كاملتين وبإنصاف على هيئة المحلفين         
 نكران للعدالة  الذي ُأدين وحكم عليه باإلعدام لجريمة قتل، كان خطيراً وبمثابة            رايتالقاضي، في قضية    
وفي هذه الحالة بين تحليل للجثة بعد الوفاة أن الرصاصـة التـي             . من العهد ) ١(١٤يتعارض مع المادة    

كانت قاتلة بالنسبة للضحية ُأطلقت في الحقيقة في وقت كان فيه صاحب البالغ رهن احتجاز الشـرطة؛                 
لخطورة اآلثـار   " واعتبارا   ٣٦.وهذه النتيجة التي أدلى بها خبير لم تكن محل طعن وكانت متاحة للمحكمة            

رأت اللجنة أنه كان ينبغي للمحكمة أن تسترعي انتباه هيئة المحلفين إلى هـذه المعلومـة        " لمترتبة عليها ا
  ٣٧."بالرغم من أن المحامي لم يذكرها"

في المحاكمات أمام هيئة محلفين، يجب أن تكون التعليمات الصادرة عن القاضي إلى 
بغي أن تكون الطروحات التي هيئة المحلفين معلومات حيادية وعادلة من حيث إنه ين

يقدمها االدعاء وطروحات الدفاع معروضة بشكل يضمن الحق في النظر العادل في 
 .وانتهاك هذا الواجب األساسي نكران للعدالة. القضية الواجب خلوها من كل تعسف

  

  حق اإلنسان في النظر العلني في قضيته  ٣-٣
الطابع المدني والجنائي علـى حـد سـواء         إن حق اإلنسان في النظر العلني في قضيته ذات          

) ١(٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالمـادة          ) ١(١٤مضمون صراحة في المادة     
قد يستبعدان من جانـب مـن       "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان بالرغم من أن الصحافة والجمهور           

في الحفاظ على اآلداب العامة أو النظـام العـام أو األمـن             ألسباب محددة تتمثل    " المحاكمة أو من كلها   
الوطني في مجتمع ديمقراطي أو حفاظا على خصوصيات األطراف أو عندما تقتضيه على نحـو آخـر                 

كأسـاس لعقـد جلسـات      " مصالح األحداث "وتضيف االتفاقية األوروبية تحديدا إلى هذا       . مصلحة العدالة 
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على هذا الحـق         ) ٥(٨مادة  وتنص ال . في غرفة المشورة  المحكمة  

النظر فيها علنياً بقدر ما تقتضيه ضرورة       "فقط فيما يخص الدعوى القضائية الجنائية التي يجب أن يكون           
في الصيغتين المتماثلتين للنظامين الداخليين واألدلة للمحكمـة        ) ألف(٧٩والقاعدة  ". حماية مصالح العدالة  

نائية الدولية الخاصة برواندا والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة يشيران أيضاً إلى             الج
إمكانية عقد غرفة المحاكمة جلسة مغلقة ألسباب الحفاظ على النظـام أو اآلداب العامـة أو السـالمة أو                 

، أو  ٧٥ليه في المـادة     األمن أو ضرورة عدم الكشف عن هوية الضحية أو الشاهد كما هو منصوص ع             
" على غرفة المحاكمة أن تعلن عن األسباب الداعية لألمر الذي أمرت به           "بيد أن   . لحماية مصالح العدالة  

  )).باء(٧٩القاعدة (
 من العهد، شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسـان         ١٤، بشأن المادة    ١٣وفي التعليق العام رقم     

وفيمـا  ". ي مهم يخدم مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع عموما       علنية جلسات المحكمة شرط وقائ    "على أن   
يجب أن تكون جلسة المحكمـة مفتوحـة        ) "١(١٤المنصوص عليها في المادة     " الظروف االستثنائية "عدا  

 تشرين ١اآلراء المعتمدة في  (ليتل ضد جامايكا. أ، ٢٨٣/١٩٨٨المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة وانظر على سبيل المثال البالغ رقم  ٣٤                                                           
  .٢-٨، الفقرة ٢٨٢، الصفحة A/47/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة األمم المتحدة، ، الوارد في وثيقة)١٩٩١نوفمبر /الثاني
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (بينتو ضد ترينيداد وتوباغو. د ٢٣٢/١٩٨٧البالغ رقم  ٣٥

  .٤- ١٢، الفقرة ٧٣، الصفحة )انيالمجلد الث (A/45/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٢يوليه / تموز٢٧اآلراء المعتمدة في  (رايت ضد جامايكا. ك، ٣٤٩/١٩٨٩البالغ رقم  ٣٦

  .٣-٨، الفقرة ٣١٥، الصفحة A/47/40،ِ للجمعية العامة
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ٣٧
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للجمهور عموما بمن فيها العاملون في الصحافة وال يجب، على سبيل المثال، أن يكون ذلـك االنفتـاح                  
 وبالرغم من عدم الدعاية للمحاكمة في حد ذاتهـا          ٣٨."شخاص دون سواها  مقصورا على فئة معينة من األ     

 مـن   ١٤بمقتضـى المـادة     " ، فيما عدا بعض االستثناءات المحددة،     علنيا يجب أن يكون النطق بالحكم    "
  ٣٩.العهد

ملقى على عاتق الدولة ) ١(١٤وواجب النظر في دعاوى القانون بصورة علنية بموجب المادة    
وال بد للتشريع المحلي وللممارسة القضـائية       ...  أي طلب مقدم من أي طرف معني         ليس متوقفا على  "و

 وهـذا  ٤٠."على حد سواء أن توفر ما يلزم إلمكانية حضور الجمهور إذا كان أفراده يرغبون فـي ذلـك        
  الواجب يعني كذلك أن

لسات على المحاكم أن تتيح المعلومات في الوقت المناسب وفي المكان الذي تعقد فيه الج             "
الشفهية لكافة أفراد الجمهور وتوفر التسهيالت المالئمة لحضور من يعنيهم األمـر مـن              
هؤالء األفراد في الحدود المعقولة آخذة بعين االعتبار على سبيل المثال اهتمام الجمهـور              

. المحتمل بالقضية ومدة الجلسة الشفوية وتوقيت الطلب الرسمي بعلنية الجلسة الذي قـدم            
المحكمة بتخصيص قاعات محاكمة كبيرة متاحة ال يشكل انتهاكا للحـق فـي             وعدم قيام   

النظر العلني في الدعوى إذا ما ثبت أن ال أحد من أفراد الجمهور المعنيـين منـع مـن                   
  ٤١."حضور الجلسة الشفوية

ومبدأ العلنية يعني أن المحاكمات التي تتم في مكان سري هي محاكمات تتعارض مع المـادة                
دث في حالة ثمانية من البرلمانيين السابقين من زائير ورجل أعمال واحد الذين لـم تجـر                 كما ح ) ١(١٤

 في جملة عيوب أخرى، بصورة علنية والذين حكم عليهم بخمس عشرة سنة سجناً فيما عدا                -محاكمتهم  
  ٤٢.رجل أعمال حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات

 وحـين   في غرفة المشـورة   التي نُظر فيها    في القضايا   ) ١(١٤وبطبيعة الحال انتهكت المادة     
   ٤٣.قصرت الدولة الطرف عن تبرير هذا اإلجراء وفقاُ ألحكام االتفاقية

*****  
وارتأت اللجنة األفريقية المعنية بحقوق اإلنسان والشعوب أنه بغض النظر عن حقيقة مـا إذا               

 غيـر منصـوص عليـه،       كان الحق في محاكمة علنية منصوصا عليه صراحة في الميثاق األفريقي أو           
حقوق اإلنسان والشعوب وأن    لاستلهام القانون الدولي    " من الميثاق    ٦١ و ٦٠فاللجنة مخولة بحكم المادتين     

تأخذ بعين االعتبار كمصادر فرعية االتفاقات الدولية العامة والخاصة األخـرى واألعـراف المقبولـة               
الدول األفريقية فضال عن السوابق والنظريـات       بوصفها قانونا والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها         

ومساندة لمفهوم علنية الجلسات تذرعت اللجنة باألحكام المستشهد بها آنفاً من التعليق العام رقم              ". القانونية
والحظـت اللجنـة    . ٤٤مـن العهـد   ) ١(١٤ الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشأن المادة          ١٣

  .٦، الفقرة ١٢٤-١٢٣، الصفحتان  التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةمجموعة ٣٨                                                           
  .١٢٤ في الصفحة ٦المرجع نفسه، الفقرة  ٣٩
الوثائق الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٩٠يوليه / تموز١٣اآلراء المعتمدة في  (فان مورس ضد هولندا. أ. ج، ٢١٥/١٩٨٦البالغ رقم  ٤٠

  .١-٦، الفقرة ٥٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40، العامةالرسمية للجمعية 
  .٢-٦، الفقرة ٦٠المرجع نفسه، الصفحة  ٤١
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٦مارس / آذار٢٦اآلراء المعتمدة في  (مباندانجيال وآخرين ضد زائير. ن، ١٣٨/١٩٨٣البالغ رقم  ٤٢

  .٢-٨، الفقرة ١٢٦، الصفحة A/41/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٣مارس / آذار٢٩اآلراء المعتمدة في  (إستريال ضد أوروغواي. أ. م، ٧٤/١٩٨٠البالغ رقم  ٤٣

  .١٠، الفقرة ١٥٩، الصفحة A/38/40، الرسمية للجمعية العامة
٤٤ ACHPR, Media Rights Agenda (on behalf of Niran Malaolu) v. Nigeria, Communication No. 224/98  قرار اتخذ أثناء الدورة ،

:  من نص القرار كما هو منشور على الموقع٥١، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣الثامنة والعشرين، 
html.98-224/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
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الممكن أن تبرر استثناءات من مبدأ العلنية بموجـب المـادة           " وف االستثنائية الظر"األفريقية بعد ذلك أن     
 وفي الحاالت التي قدمت فيها الحكومة القائمة بالرد فقط          ٤٥"جامعة ومانعة "من العهد هي ظروف     ) ١(١٤

دون أن تحدد على وجه الدقة أي الظروف حـدتها علـى            " بيانا شامال مواضيع مختلفة دفاعا عن نفسها      "
 مـن   ٧اد الجمهور من المحاكمة، خلصت اللجنة إلى أن الحق في محاكمة عادلة كما تضمنه المادة                استبع

  ٤٦.الميثاق األفريقي قد انتهك
*****  

من االتفاقيـة األمريكيـة     ) ٥(٨والمبدأ المتعلق بالنظر العلني في الدعوى كما تضمنه المادة          
كانت جميـع اإلجـراءات     " التي   ي وآخرين كاستيو بيتروز لحقوق اإلنسان كان محل أخذ ورد في قضية         

مما أسـفر عـن     ". فيها، حتى عملية النظر في حد ذاتها، تجري بعيداً عن أعين العامة وفي كنف السرية              
فقد جرى النظر في الدعوى     "؛ وفي الواقع    "انتهاك فاضح للحق في النظر العلني المعترف به في االتفاقية         "

  ٤٧."خولها على الجمهورالقضائية داخل قاعدة عسكرية ممنوع د
*****  

من االتفاقية األوروبية يجب أن يقع النظر في الدعوى القضائية بصورة ) ١(٦وبموجب المادة 
على الدعاوى القضـائية التـي      "بيد أن تطبيق هذا الحكم      . علنية مع مراعاة االستثناءات المذكورة أعاله     

يجـب أن يؤخـذ فـي       "و" صة للدعوى المعنية  تُعرض على المحاكم االستئنافية يعتمد على السمات الخا       
االعتبار كامل اإلجراءات التي تتبع في النظام القانوني المحلي ودور المحكمـة االسـتئنافية فـي ذلـك                  

  : وعليه ارتأت المحكمة األوروبية على الدوام ما يلي٤٨."النظام
 شرط أن يكـون      الدرجتين الثانية أو الثالثة،     محاكم في" النظر العلني في قضية   "إن غياب   "

قد تم النظر فيها علنا في الدرجة األولى، يمكن أن تبرره السمات الخاصة التي تتسم بهـا                 
واإلجراءات التي تتبع من أجل االستئناف أو اإلجـراءات         . الدعوى القضائية المعروضة  

 التي تنطوي على مسائل قانونية، بالمقابل للمسائل الوقائعية، يمكن فيها التقيد باشتراطات           
 ولو لم يمنح صاحب دعوى االستئناف فرصة االستماع إلى أقواله شخصيا مـن              ٦المادة  

  ٤٩."قبل محكمة االستئناف أو محكمة النقض

 فتبينت أن انتهاكا لم يحدث بـالرغم        بولوتوطبقت المحكمة األوروبية هذا التفسير في قضية        
ماع النظر في استئناف يفتقـر إلـى        من أن المحكمة العليا لجأت إلى إجراءات موجزة رفضت فيها باإلج          

أثارت "إذ لم تقتنع المحكمة األوروبية بأن ُأسس اإللغاء التي ساقها صاحب الدعوى             . األسس الموضوعية 
كما أن غياب النظر العلنـي لـم        . ٥٠"مسائل وقائعية لها مساس بتقييم ذنبه أو براءته تستدعي النظر فيها          

التي قررت فيها المحكمة االتحادية األلمانية االسـتغناء عـن           أكسنفي قضية   ) ١(٦يشكل انتهاكا للمادة    
النظر في الدعوى حيث أنها رأت بصورة إجماعية أن االستئناف بصدد نقاط قانونية ليس لــه أسـاس                  

  .٥١قبل أن تتخذ قرارها هذا" بالتماس وجهات نظر األطراف على النحو الواجب"صحيح؛ ولكنها قامت 

  .٥٢المرجع نفسه، الفقرة  ٤٥                                                           
  .٥٤- ٥٣المرجع نفسه، الفقرتان  ٤٦
٤٧ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 211, paras. 172-173.  
٤٨ Eur. Court HR, Case of Bulut v. Austria, judgment of 22 February 1996, Reports 1996-II, p. 357, para. 40.  
  .٤١، الفقرة ٣٥٨المرجع نفسه، الصفحة  ٤٩
  .٤٢المرجع نفسه، الفقرة  ٥٠
٥١ Eur. Court HR, Case of Axen v. Federal Republic of Germany, judgment of 8 December 1983, Series A, No. 72, p. 12, para. 28.  
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  ويبرقضية 
 المتعلقـة بخـرق لسـرية التحقيقـات         ويبر في النظر العلني في الدعوى انتهك في قضية          بيد أن الحق  

 ثـم   -و في سويسرا    ڤالقضائية التي صدر فيها عن رئيس شعبة النقض الجنائية التابعة لمحكمة كانتون             
 وال يكفي في هذه القضية أن تكون اإلجراءات       .  حكم دون أن يقع نظر الدعوى      -عن شعبة النقض ذاتها     

ال يمكنها سوى أن القناعة بأن أي تعسف        "الالحقة على صعيد المحكمة االتحادية علنية ألن تلك المحكمة          
  .٥٢"الفصل في المسائل القانونية والوقائعية محل النزاع"وأنه ليس من اختصاصها " لم يحدث

  

  الحق في النطق العلني بالحكم ١-٣-٣
أن أي حكم فـي قضـية       " على    األخير منها  في الجزء من العهد الدولي    ) ١(١٤تنص المادة   

جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إال إذا كان األمـر يتصـل بأحـداث تقتضـي                    
" مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصـاية علـى أطفـال                 

) ٥(٨وتشير المادة ". النطق بالحكم علنـا"تم من االتفاقية األوروبية على وجوب أن ي) ١(٦وتنص المادة 
 عـن   ت من الميثاق األفريقي سـكت     ٧من االتفاقية األمريكية إلى علنية اإلجراءات فحسب على أن المادة           

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصـة بروانـدا والمـادة            ) ٢(٢٢والمادة  . كلتا المسألتين 
لمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة تنصان علـى أن يـتم            من النظام األساسي ل   ) ٢(٢٣

من النظام األساسي للمحكمة    ) ٥(٧٤وأخيراً تفيد المادة    . بالحكم الصادر عن غرفة المحاكمة    " علنا"النطق  
  ".الجنائية الدولية أن يتم النطق بالقرارات أو بموجز لها في محاكمة مفتوحة

فـي مجـال علنيـة      ) ١(٦األوروبية فإن الهدف المتوخى في المادة       وكما الحظت المحكمة    
كفالة فحص الجمهور لما يصدر عن السلطة القضائية بغية صـيانة الحـق فـي               "األحكام الصادرة هو    

ولكنهـا  " يصدر الحكم بصورة علنية   " بيد أن المحكمة لم تتبن التفسير الحرفي لعبارة          .٥٣"محاكمة عادلة 
فـي  " التقليد المتبع منذ زمن طويـل     " االعتبار استنادا إلى سوابقها القضائية       أخذت عوضا عن ذلك بعين    

العديد من دول مجلس أوروبا في النطق باألحكام الصادرة عن البعض من محاكمهـا أو كلهـا؛ وتلـك                   
التقاليد ربما ال تشترط بالضرورة قراءة األحكام المعنية جهرا ولكن يمكن أن تكون الممارسة متمثلة في                

أن شـكل   "ولذا ترى المحكمة األوروبيـة      . ٥٤داع األحكام في سجل يتاح االطالع عليه لعامة الجمهور        إي
في كل قضية من القضايا بمقتضى القانون المحلي للدولة القائمة بالرد يجب أن             " الحكم"العلنية الذي يتخذه    

  .٥٥)١(٦المادة " يقيم في ضوء السمات الخاصة لإلجراءات المعنية وباإلشارة إلى موضوع وغرض

                                                           ٥٢ Eur. Court HR, Case of Weber v. Switzerland, judgment of 22 May 1990, Series A, No. 177, p. 20, para. 39.  
٥٣ Eur. Court HR, Case of Pretto and Others v. Italy, judgment of 8 December 1983, Series A, No. 71, para. 27 at p. 13; emphasis added.  
  .٢٦-٢٥، الفقرات ١٢المرجع نفسه، الصفحة  ٥٤
  .٢٦المرجع نفسه، الفقرة  ٥٥
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  بريتو وآخرينقضية 
، التي أصدرت فيها محكمة النقض اإليطالية حكما في دعوى قضائية مدنيـة             بريتو وآخرين في قضية   

سير اإلجراءات برمتها فـي النظـام القـانوني         "ولم يتم النطق العلني به، راعت المحكمة األوروبية         
فـي االقتصـار علـى      "حظت أن دورها تمثل     وال" اإليطالي ودور محكمة النقض في تلك اإلجراءات      

لم يكن بوسـعها    "ومحكمة االستئناف   ". المراجعة القانونية لقرار صادر عن محكمة االستئناف بالبندقية       
أن تفصل في حد ذاتها في الدعوى ولكن اقتصر دورها، في هذه المناسبة، على عدم سـماع دعـوى                   

 وبعـد   ٥٦."ابق وإحالة القضية إلى المحكمة من جديد      صاحب االستئناف أو كبديل لذلك إلغاء الحكم الس       
أن عقدت محكمة النقض جلسات علنية حكمت برد االستئناف فأصبح بعد ذلك الحكم الصـادر عـن                 

وبالرغم من  . محكمة االستئناف نهائيا؛ وبقيت التبعات بالنسبة لصاحب الدعوى على حالها دون تغيير           
انونية لم يصدر في محاكمة مفتوحة إال أن بوسع أي شـخص         أن الحكم برد االستئناف المتعلق بنقاط ق      

 وفـي رأي    ٥٧.أن يطلع ويحصل على نسخة من هذا الحكم بناء على طلب من قلم سـجل المحكمـة                
المتمثل في كفالة فحص الجمهور عامة لما يصدر عـن          ) ١(٦المحكمة األوروبية بشأن غرض المادة      
 السلطة القضائية من قرارات هو هدف

في سـجل    نص الحكم    إجراءات النقض من خالل إيداع    يخص   أية حال فيما     تحقق على "
المحكمة وبذلك أصبح نص الحكم برمته متاحا لكل فرد وهذا ال يختلف في شـيء عـن                 
القراءة العلنية لقرار برد االستئناف أو إلغاء حكم صادر سابقا باعتبار أن القراءة تقتصر              

  ٥٨."ي المنطوقفي بعض األوقات على األحكام الواردة ف
) ١(٦ويترتب على ذلك أن غياب النطق علنا بالحكم الصادر عن محكمة النقض لم يشكل خرقا للمادة                 

  ٥٩.من االتفاقية

  

إن لكل شخص متهم بجريمة جنائية الحق، كحد أدنى، في النظر العلني في قضيته 
أمام محكمة درجة أولى وعلى جميع مستويات إجراءات االستئناف إذا كان 

الستئناف يتعلق بتقييم الجوانب الوقائعية والقانونية على حد سواء بما في ذلك مسألة ا
 .الذنب

يجب أن يصدر بصورة علنية الحكم في قضية جنائية ما عدا في الظروف 
وفي مرحلة االستئناف يمكن الوفاء بواجب النطق العلني باألحكام في . االستثنائية

يا ذات الشأن لعامة الجمهور لالطالع عليها في بعض القضايا عن طريق إتاحة القضا
 ).أوروبا(قلم سجل المحكمة 

  

  .٢٧، والفقرة ١٣ و١٢المرجع نفسه، الفقرتان  ٥٦                                                           
  .١٤، الصفحة ٢٧المرجع نفسه، الفقرة  ٥٧
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٥٨
 Eur. Court HR, Sutter case v. Switzerland, judgment of 22 February 1984, Seriesأيضا، انظر ٢٨، الفقرة ١٣المرجع نفسه، الصفحة  ٥٩

A, No. 74, pp. 14-15, paras. 31-34.  
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فـي غضـون    " "دون تأخير ال مبرر لـه    "حق اإلنسان في أن يحاكم        ٤-٣
  "مهلة معقولة

من النظـام األساسـي للمحكمـة       ) ج)(٤(٢٠من العهد الدولي والمادة     ) ج)(٣(١٤تفيد المادة   
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة       ) ج)(٤(٢١ا والمادة   الجنائية الدولية الخاصة برواند   

 "دون تأخير ال مبـرر لــه      في أن يحاكم    "بيوغوسالفيا السابقة أن لكل شخص يواجه تهمة جنائية الحق          
مـن  ) ١(٨من الميثاق األفريقي، والمـادة      ) د)(١(٧وجاء في المادة    ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف    (

في "من االتفاقية األوروبية أن لكل شخص الحق في أن ينظر في قضيته             ) ١(٦اقية األمريكية والمادة    االتف
  ).الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف ("غضون مهلة معقولة من الزمن

*****  
 ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في       ":دون تأخير ال مبرر   "ماذا يعني أن يحاكم اإلنسان      

 فقط  ليسيتصل  "، أن حق اإلنسان في أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له هو ضمان               ١٣رقم  التعليق العام   
بالوقت الذي ينبغي فيه أن تبدأ المحاكمة بل يتصل أيضاً بالوقت الواجب أن تنتهـي فيـه وأن يصـدر                    

 يغدو هذا الحق فعاال، يجـب أن كي ول. "دون تأخير ال مبرر لــه "جميع المراحل يجب أن تتم  والحكم؛  
سواء في الدرجة األولى أو في مرحلـة        "دون تأخير ال مبرر لـه    "تتوافر إجراءات تؤمن بداية المحاكمة      

 ووجهة النظر هذه تم المزيد من التشديد عليها في السوابق القضائية للجنة التي تفيد بـأن                 ٦٠."االستئناف
  ٦١". مراجعة اإلدانة والحكمينبغي قراءتها معاً حتى يتاح دون تأخير الحق في) "٥(و) ج)(٣(١٤المادة 

لدولة طرف ليسـت    " األوضاع االقتصادية الصعبة  "وتجدر مالحظة أن اللجنة قد أوضحت أن        
على أن الحقوق المبينة في العهد تشكل المعايير        "ذريعة لعدم االمتثال لبنود العهد، وشددت في هذا الصدد          

  ٦٢".الدنيا التي وافقت كافة الدول األطراف على التقيد بها
فاألمر راجع، من حيث المبدأ، إلى الدولة الطرف المعنية لكي تبين أن التعقيد الذي تتسم بـه                 

 بالرغم من أنه ال يكفي مجرد       ٦٣قضية من القضايا هو على درجة كبيرة تبرر التأخير موضع نظر اللجنة           
 جزء منه يمكن     وسوف تفحص اللجنة أيضاً ما إذا كان التأخير أو         ٦٤.التأكيد على أن التأخير ليس مشطا     

  ٦٥.عزوه ألصحاب البالغ كما في الحالة التي يقررون فيها تغيير محاميهم على سبيل المثال

  .؛ الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٠، الفقرة ١٢٤ الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة٦٠                                                           
، الواردان في وثيقة األمم )١٩٨٩ريل أب/ نيسان٦اآلراء المعتمدة في  (مورغان ضد جامايكا. ت وأابر. أ، ٢٢٥/١٩٨٧ و٢١٠/١٩٨٦البالغان  ٦١

  .٣- ١٣، الفقرة ٢٢٩، الصفحة A/44/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٣١اآلراء المعتمدة في  (لوبوتو ضد زامبيا. ب، ٣٩٠/١٩٩٠البالغ رقم  ٦٢

  .٣-٧، الفقرة ١٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40 ة العامةالرسمية للجمعي
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، الوثائق )١٩٩١نوفمبر / تشرين الثاني٥اآلراء المعتمدة في  (فيالستر ضد بوليفيا. أ، ٣٣٦/١٩٨٨البالغ رقم  ٦٣

  .٦- ٦، الفقرة ٣٠٦، الصفحة A/47/40الرسمية للجمعية، 
وثيقة األمم ، الوارد في )١٩٩٧يوليه / تموز٢٨اآلراء المعتمدة في  (ووكر ضد جامايكا. لوسن رتشاردز وت. و، ٦٣٩/١٩٩٥البالغ رقم  ٦٤

  .٢-٨، الفقرة ١٨٩، الصفحة )، المجلد الثانيA/52/40، المتحدة، الوثائق الرسمية للجمعية
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢ اآلراء المعتمدة في (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣البالغ رقم  ٦٥

  .٤- ١٢، الفقرة ١٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة
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  برات ومورغانقضية 

، لم يتمكن صاحبا البالغين من مباشرة االستئناف لدى مجلس الملكة برات ومورغانفي قضية 
ولم تقبل . ث سنوات وتسعة أشهرالخاص إذ لم يصدر عن محكمة االستئناف حكم مكتوب إال بعد ثال
يعزى إلى إغفال وأنه كان على "اللجنة التفسير الذي قدمته الدولة الطرف والقائل بأن هذا التأخير 

بل هي رأت، على " صاحبي البالغين أن يحرصا على حقهما في تلقي حكم خطي في وقت أبكر
ال "السلطات القضائية، وهي مسؤولية النقيض من ذلك، أن المسؤولية عن هذا التأخير تقع على عاتق 

تتوقف على طلب من المحامي أن يستظهر أثناء المحاكم بشيء كما أن عدم الوفاء بهذه المسؤولية ال 
 وفي خلوصها إلى النتيجة القائلة بأن هذا التأخير ينتهك المادة ٦٦".يمكن تبريره بغياب طلب من المتهم

المهم ما إذا كان مجلس الملكة الخاص أكد إدانة صاحبي ليس من "بينت اللجنة أن ) ٥(و) ج)(٣(١٤
يحق للمتهمين في كافة القضايا وخاصة في قضايا الحكم باإلعدام أن يحاكموا وأن "إذ إنه ". البالغين

  ٦٧."يستأنفوا الحكم دون تأخير ال مبرر لـه، أيا كانت نتيجة تلك اإلجراءات القضائية في نهاية األمر
  

عنية بحقوق اإلنسان قضايا أخرى تنطوي على انتهاكات مزعومة لهذا الحق           وبحثت اللجنة الم  
وفي حالة من األحوال    . ولن يتم في هذا المقام إبراز سوى عدد ضئيل من األمثلة على سوابقها القضائية             

 من االعتقال حتى المحاكمة تأخير يتعارض مع         شهرا ٢٩خلصت اللجنة إلى أن التأخير الذي وصل إلى         
؛ ومجرد التأكيد الصادر عن الدولة الطرف بأن مثل هذا التأخير ليس متعارضـا مـع                )ج)(٣(١٤المادة  

 ابتداء من االعتقال وحتى المحاكمة رئي       سنتين والتأخير الذي وصل إلى      ٦٨.العهد ال يشكل تفسيرا كافياً    
تقرر " للجنة لكي    من العهد ولذلك لم يكن هناك داع      )) ٣(٩والمادة  ) (ج)(٣(١٤هو اآلخر أنه خرق للمادة      

ومن  ٦٩".ما إذا كانت التأخيرات اإلضافية في سير المحاكمة كانت تُعزى إلى الدولة الطرف أو ال تُعزى               
,  لكـي تنتهـي    ٧١وات سن ١٠ أو نحو    ٧٠ستة أعوام  اذا أن اإلجراءات التي استغرقت       باب أولى وأحرى  

 من لحظة    شهراً ٣١دت تأخيرا دام    وكانت النتيجة نفسها في قضية شه     ). ج)(٣(١٤تشكـل انتهاكا للمادة    
  ٧٢.اإلدانة وحتى لحظة االستئناف

 من لحظة االعتقـال وحتـى       ثمانية عشر شهرا  ومن ناحية أخرى، لم ير أن تأخيرا استغرق         
 حيث ليس هنـاك     ،كيلليفي قضية   " تأخيرا ال مبرر لـه   "بداية محاكمة صاحب البالغ بتهمة القتل يشكل        

بقة للمحاكمة كان يمكن إتمامها في وقت أبكر، أو أن صاحب البالغ اشـتكى              ما يشير إلى التحقيقات السا    "
، في القضية نفسها، قد انتهكـت       )٥(و) ج)(٣(١٤ بيد أن المادة     ٧٣."في هذا الصدد إلى السلطات المعنية     

  .٤- ١٣، الفقرة ٢٣٠المرجع نفسه، الصفحة  ٦٦                                                           
  .٥-١٣المرجع نفسه، الفقرة  ٦٧
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨يوليه / تموز٣١المعتمدة في اآلراء  (ليسلي ضد جامايكا. ج، ٥٦٤/١٩٩٣البالغ رقم  ٦٨

  .٣-٩، الفقرة ٢٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، للجمعية العامة
مم المتحدة، ، الوارد في وثيقة األ)١٩٩٨يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في  (سمارت ضد ترينيداد وتوباغو. س، ٦٧٢/١٩٩٥البالغ رقم  ٦٩

  .٢-١٠، الفقرة ١٤٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٧أكتوبر / تشرين األول٢٧اآلراء المعتمدة في  (كاريبوني ضد أوروغواي ١٥٩/١٩٨٣البالغ رقم  ٧٠

  .١٠ و٢- ٩، الفقرتان ١٩٠-١٨٩ والصفحتان ١٨٤، الصفحة A/43/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحات والفقرات ٧١
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز١٨اآلراء المعتمدة في  (ماكلورانس ضد جامايكا. ج، ٧٠٢/١٩٩٦البالغ رقم  ٧٢

  .١١- ٥، الفقرة ٢٣٢، الصفحة )لد الثانيالمج (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق الرسمية الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٩١أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (كيللي ضد جامايكا. ب، ٢٥٣/١٩٨٧البالغ رقم  ٧٣

  .١١-٥، الفقرة ٢٤٨، الصفحة A/46/40، للجمعية العامة
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نظرا ألن محكمة االستئناف قضت قرابة الخمس سنوات لكي تصدر حكما خطيا وبالتالي حرمت صاحب               
  ٧٤. من تقديم التماس إلى مجلس الملكة الخاصالبالغ عمليا

فإن "وفي قضية تتعلق بطلب صاحب البالغ بإعادته إلى وظيفته في الشرطة المدنية في بيرو،               
" غيـر معقـول  "أسفر عن تأخير رأت اللجنة أنه " سلسلة من األمثلة والقصور المتكرر عن تنفيذ قرارات 

ولم تبحث هذه القضـية     . من العهد ) ١(١٤الوارد في المادة    " مبدأ النظر العادل في قضية    "وينتهك بالتالي   
  ٧٥).ج)(٣(١٤في إطار المادة 

*****  
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، تبدأ الفترة الواجب أن تؤخذ في ) ١(٦وبمقتضى المادة 

المثال، ونهايـة    على سبيل    ٧٦،االعتبار اعتبارا من يوم اتهام الشخص أو اعتقاله أو إحالته إلى المحاكمة           
هذه الفترة عادة ما تكون عندما يصبح حكم البراءة أو اإلدانة الصادر بحق الشخص المعني أو األشخاص                 

  ٧٧.المعنيين حكماً نهائيا
وفيما يخص مسألة معقولية طول اإلجراءات مدنية كانت أو جنائية رأت المحكمة األوروبيـة              

  على الدوام أنه
الخاصة التي تحف بالقضية مع األخذ بعـين االعتبـار          يلزم أن تقيم في ضوء الظروف       "

مـدى تعقيـد القضـية      المعايير التي تنطوي عليها السوابق القضائية للمحكمة وبخاصة         
  ٧٨."وسلوك صاحب الدعوى وسلوك السلطات المختصة

 تجدر اإلشارة إلى أن المحكمـة األوروبيـة رأت أن           ،سلوك صاحب الدعوى  أما فيما يخص    
وأنهـا  ". رط من شخص متهم ارتكاب جريمة جنائية التعاون النشط مع السلطات القضائية           ال تشت "٦المادة  

االستفادة الكاملة من المـوارد التـي يتيحهـا         "باإلضافة إلى ذلك ال تعيب على صاحب الدعوى محاولة          
الحالة  إال أن    ٧٩".بالرغم من أن هذا قد يتسبب في بطء اإلجراءات إلى حد ما           " القانون الوطني دفاعا عنه   

  ٨٠."تصميما على العرقلة"ربما تختلف إذا كانت هناك أدلة تبين أن صاحب الدعوى ومحاميه قد أبديا 
 كانت مسؤولة عن تأخير غير معقول في اإلجراءات يتعارض مع           السلطات القضائية غير أن   

وسط شهريا،  حيث لم تقم المحاكم بعقد أكثر من جلسة واحدة في المت  ياغسي وسارجين  في قضية    ٦المادة  
وهذا يتعارض مع القانون الوطني وحيث انتظرت هذه المحاكم مدة ستة أشهر قبـل أن تبـرئ سـاحة                   
أصحاب دعوى باالستناد إلى مواد ملغاة حديثا متضمنة في القانون الجنائي كانت تشـكل جـزءا مـن                  

 ما يزيد على األربعـة      وإجماال، دامت اإلجراءات  . األساس الذي قامت عليه التهم الجنائية الموجهة إليهم       
  ٨١.سنوات وثمانية أشهر بقليل

  .١٢- ٥المرجع نفسه، الفقرة  ٧٤                                                           
، الوارد في وثيقة األمم )١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٤اآلراء المعتمدة في  (مونوز هيرموزا ضد بيرو. ت. ر، ٢٠٣/١٩٨٦ رقم البالغ ٧٥

  .٣- ١١، الفقرة ٢٠٤، الصفحة A/44/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
٧٦ Eur. Court HR, Case of Kemmache v. France, judgment of 27 November 1991, Series A, No. 218, p. 27, para. 59 (date of charge); 

and Eur. Court HR, Case of Yagci and Sargin v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No. 319-A, p. 20, para 58 (date of arrest); 
Eur. Court HR, Case of Mansur v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No. 319-B, p. 51, para. 60 (committal for trial).  

٧٧ See e.g. Eur. Court HR, Case of Yagci and Sargin v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No. 319-A, p. 20, para 58.  
٧٨ Eur. Court HR., Case of Kemmache v. France, judgment of 27 November 1991, Series A, No. 218, p. 20, para. 50 (criminal); and Eur. 

Court HR, Martins Moreira Case v. Portugal, judgment of 26 October 1988, Series A, No. 143, p. 17, para. 45 (civil); emphasis added.  
٧٩ Eur. Court HR, Case of Yagci and Sargin v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No. 319-A, p. 21, para. 66.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٨٠
  .٧٠-٦٧، الفقرات ٢٢المرجع نفسه، الصفحة  ٨١
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وال يفيد في هذا السياق أن تتذرع الحكومات بمسؤوليتها الدولية أن تنظر بإمعان فـي كافـة                 
المسائل التي تشتمل عليها القضايا الخطيرة المتمثلة في االتجار غير المشروع بالمخدرات بغيـة تبريـر         

على الـدول المتعاقـدة أن      "مفاده أن   ي هذا الصدد رأياً ال غبار عليه        وقد رأت المحكمة ف   . حالة التأخير 
  ٨٢.بشرط المهلة المعقولة" تقوم بتنظيم نظمها القانونية على النحو الذي يمكّن محاكمها من أن تفي

وفي اإلجراءات المدنية أيضاً ليس من باب الدفاع المشروع بالنسبة للدولة المعنية االحتجـاج              
اءات المدنية فيها يترك المبادرة لألطراف الذين يتوقع منهم أن يضـطلعوا بـالخطوات              بأن قانون اإلجر  

وقد رأت المحكمة األوروبية في هذا الصدد أن مثل         . اإلجرائية على النحو وفي غضون الوقت المحددين      
 وعلـى   ٨٣"المهلة المعقولـة  " فيما يخص شرط     ٦تُعفي المحاكم من تأمين االمتثال للمادة       "هذه القاعدة ال    

عاتق القاضي، بعبارة أخرى، التزام بالتدخل عند الضرورة لتعجيل اإلجراءات لكي ال يعرض للخطـر               
  ٨٤.إقامة العدل" فعالية وموثوقية"

 ي أن يحاكم دون تأخير ال مبرر لهلكل شخص يتهم بارتكاب جريمة جنائية الحق ف
نها القضائية وعلى عاتق كافة الدول واجب تنظيم شؤو. في غضون مهلة معقولة

 .على النحو الذي يكفل فعالً هذا الحق

وال يمكن توجيه اللوم إلى المتهم بناء على تأخيرات يتسبب فيها استخدامه لحقه في 
والتأخيرات القضائية ال . مالزمة الصمت أو عدم التعاون مع السلطات القضائية

 . اإلجراءاتيمكن عزوها إلى المتهم إال في حاالت السلوك الذي يتعمد عرقلة

  

حق اإلنسان في أن يدافع عن نفسه بنفسه أو عن طريق محام مـن                ٥-٣
  اختياره

من الميثاق األفريقي لحقـوق اإلنسـان       ) ج)(١(٧من العهد الدولي، والمادة     ) د)(٣(١٤المادة  
 مـن االتفاقيـة   ) ج)(٣(٦من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان والمـادة         ) د)(٢(٨والشعوب، والمادة   

األوروبية لحقوق اإلنسان جميعها تضمن حق الشخص المتهم بارتكاب جريمة جنائية في الدفاع عن نفسه               
) د)(٤(٢٠ونفس هذا الحق تضمنه كذلك المـادة      . بنفسه أو من خالل المساعدة القانونية التي يختارها هو        

من النظـام األساسـي     ) د()٤(٢١من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة          
  .للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة

*****  
  : ما يلي١٤ بشأن المادة ١٣ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في تعليقها العام رقم أكدتو
يجب أن يتاح للمتهم أو لمحاميه الحق في التصرف اليقظ ودون خوف في اللجـوء إلـى                 "

حة والحق في الطعن في سير القضية إذا ما كان يعتقد أنها تنطوي على              كافة الدفوع المتا  
 من الضرورة   محاكمات غيابية وعندما تُعقد بصورة استثنائية ألسباب مبررة       . إجحاف به 

  ٨٥".القصوى بمكان أن يتم التقيد الصارم بحقوق الدفاع

                                                           ٨٢ Eur. Court HR, Case of Mansur v. Turkey, judgment of 8 June 1995, Series A, No. 319-B, p. 53, para. 68; emphasis added.  
٨٣ Eur. Court HR, Vernillo Case v. France, judgment of 20 February 1991, Series A, No. 198, para. 30 at p. 13.  
المسؤوليات الملقاة " وذلك بالنظر إلى أمور منها ٣٦ الفقرة ١٤ التي تقرأ باالقتران مع الصفحة ٣٨، الفقرة ١٤راجع المرجع نفسه، الصفحة  ٨٤

والفترات ذات العالقة بهذا الموضوع في هذه القضية لم تكن طويلة إلى الحد الذي يشكل انتهاكا " ق األطراف في تسيير شؤون المحاكمةعلى عات
  .٣٩، الفقرة ١٥لشرط المهلة المعقولة، انظر المرجع نفسه، الصفحة 

  .١١، الفقرة ١٢٥ الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،٨٥
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لحـاالت التـي ال      وفي ا  بالفعليجب أن يكون الحق في الحصول على مساعدة قانونية متاحا           
 وقد حدث هذا    ٨٦قد انتهكت ) ٣(١٤يكون فيها كذلك خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى أن المادة            

االنتهاك في حالة شخص لم يتلق مساعدة قانونية أثناء األشهر العشرة األولى من احتجازه أضـف إلـى                  
قانون المحلي لصاحب البالغ أن يـدافع        وفي الحاالت التي لم يخول فيها ال       ٨٧.ياًذلك أنه لم يحاكم حضور    

التي تسمح للمتهم بأن يختار مـا إذا        ) د)(٣(١٤عن نفسه بنفسه تبينت اللجنة أيضا حدوث انتهاك للمادة          
  .٨٨ أو يسند الدفاع إلى محام- ولو من خالل مترجم -كان هو، إذا رغب في ذلك، الذي يدافع عن نفسه 

 حيث ُأجبر   لوبيز برغوس سه من يدافع عنه في قضية       وقد انتهك حق اإلنسان في أن يختار بنف       
 من ناحية أخرى فإن الحق في االختيار        ٨٩ لعقيد يكون هو المحامي عنه     رسميالمحامي على قبول تعيين     

ولكن، وبالرغم من هذا القيد، يجب      " ال يخول للمتهم اختيار محام يوفر مجانا      ) "د)(٣(١٤بمقتضى المادة   
". م المحامي، فور تعيينه، بتمثيل موكله تمثيال فعاال وذلك خدمة لمصلحة العدالة           أن تتخذ تدابير لكفالة قيا    

التشاور مع المتهم وتزويده بالمعلومات الالزمة إذا ما كان يعتزم سحب طلب اسـتئناف أو               "وهذا يشمل   
  وبالرغم مـن أنـه يحـق       ٩٠".تقديم حجج أمام محكمة استئنافية بأن االستئناف عديم اُألسس الموضوعية         

للمحامي أن يوصي بعدم مباشرة االستئناف ينبغي لـه أن يواصل تمثيل المتهم إذا ما رغب هذا األخير                 
وفي غير ذلك من الحاالت ينبغي أن تتاح للمتهم فرصـة االحتفـاظ بالمحـامي علـى نفقتـه                   . في ذلك 

كفالة ) "د)(٣(١٤ وعلى هذا النحو من األساسي أن تتولى المحكمة الوطنية، في إطار المادة              ٩١الشخصية
وسوف تبحث اللجنة نفسها ما إذا كانت هناك أية         " تولي المحامي الدفاع في القضية ال ينافي تحقيق العدل        

  ٩٢".لم يبرهن عن حصافة رأيه خدمة لما فيه مصالح موكله"دالالت تنم عن أن المحامي 
*****  

انتهكت )    ه(و) د(و) ج)(٢(٨وخلصت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان إلى أن المادة          
 لمدة ستة وثالثين يوما لـم       الحبس االنفرادي  التي احتفظ فيها بالضحية رهن       شواريز ريزيرو في قضية   

 سمح لـه بتلقي زيارات من محاميه       حبسه االنفرادي وفي نهاية   . يتمكن طيلتها من التشاور مع أي محام      
حيث كانت تجري المقابالت بحضـور      " نفرادلم يكن بوسعه أن يتصل به بحرية وعلى ا        "بالرغم من أنه    

لم يسمح فيها   " حيث   كاستيو بيتروزي قد انتهكت في قضية     ) د)(٢(٨ كما أن المادة     ٩٣من موظفي الشرطة  
" للضحايا بالمشورة القانونية طيلة المدة الفاصلة بين لحظة احتجازهم واللحظة التي أدلوا فيهـا ببيانـاتهم               

وعندما سمح لهم أخيرا بالحصـول علـى        ".  محامون عينتهم المحكمة   كُلف بالدفاع عنها  "للشرطة، حين   

) ١٩٨٠أبريل / نيسان٣اآلراء المعتمدة في  (النزا بيردومو ضد أوروغواي. ويزمان النزا وأ. ب، R.2/8انظر في جملة قضايا البالغات رقم  ٨٦                                                           
ن سكويرا ميال. أ. ، مR.2/6؛ والبالغ رقم ١٦، الفقرة ١١٨، الصفحة A/35/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامةوالواردة في وثيقة األمم المتحدة، 

  .١٦، الفقرة ١٣١، المرجع نفسه، الصفحة )١٩٨٠يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في  (ضد أوروغواي
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول٢٩اآلراء المعتمدة في  (ويمبرغر ضد أوروغواي. أ، R.7/28البالغ رقم  ٨٧

  .١٦، الفقرة ١١٩، الصفحة A/36/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (بانيااسهيل ضد . وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣البالغ رقم  ٨٨

  .٢- ١٤، الفقرة ١٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨١يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في  (لوبيز بورغوس ضد أوروغواي.  ر.س، R.12/52البالغ رقم  ٨٩

  .١٣، الفقرة ١٨٣ الصفحة A/36/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
الوثائق في وثيقة في األمم المتحدة، ، الوارد )١٩٩٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في  (كولينز ضد جامايكا. ت، ٣٥٦/١٩٨٩البالغ رقم  ٩٠

  .٢-٨، الفقرة ٨٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة
 ٢٥اآلراء المعتمدة في  (موريسن ضد جامايكا. كراهام وأ. ، ج٤٦١/١٩٩١انظر كذلك البالغ رقم . الصفحة المرجع نفسه، نفس الفقرة و ٩١
  .٥-١٠، الفقرة ٤٩ و٤٨، الصفحتان )المجلد الثاني (A/51/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ، الوارد في)١٩٩٦مارس /آذار
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز١٧اآلراء المعتمدة في  (لويس ضد جامايكا. ن، ٧٠٨/١٩٩٦البالغ رقم  ٩٢

  .٤-٨، الفقرة ٢٥٢ و٢٥١، الصفحتان )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة
٩٣ I-A Court HR, Suárez Rosero case v. Ecuador, judgment of November 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, 1997  

Annual Report I-A Court HR, p.301, para. 83 read in conjunction with p. 292, para. 34.g and h.  



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 ٢٤٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

ولم يكن يسمح لهم باالطالع على      " محام من اختيارهم، كان دور هذا األخير هامشيا في أفضل األحوال          "
  ٩٤.ملف القضية إال في اليوم السابق الستصدار الحكم من محكمة درجة أولى

*****  
من االتفاقية األوروبية ارتـأت     ) ج)(٣(٦قتران مع المادة    مقروءة باال ) ١(٦وفيما يخص المادة    

من األهمية الكبيرة بمكان أن يحضر المدعى عليه، وذلك بالنظر إلى حقه فـي أن               "المحكمة األوروبية أن    
تنظر دعواه وبداع من الحاجة إلى التأكد من صحة البيانات التي أدلى بها والمقارنة بينها وبين البيانات التي        

ال بـد   " وتبعاً لذلك    ٩٥" والبيانات الصادرة عن الشهود    - التي يلزم أن تُحمى مصالحها       -ها الضحية   أدلت ب 
فيما إذا كان من " ودون الفصل ٩٦".من أن تعمل على تجنب الغيابات التي ال مبرر لها... للسلطة التشريعية 

خلصـت  " المساعدة القانونيـة  المسموح به، من حيث المبدأ، المعاقبة على تلك الغيابات بتجاهل الحق في             
 ألن صاحب الدعوى حرم من حقه في االستئناف ٦ إلى أن هناك خرقا للمادة بواتريمولالمحكمة في قضية    

وفي نظر المحكمة األوروبيـة أن      . لدى محكمة االستئناف ألنه لم يقدم عذرا صحيحا لعدم حضور الجلسة          
التي لم يسمح فيها لصاحب الدعوى      " ا في الظروف السائدة   جاء ال متناسب  "إلغاء الحق في المساعدة القانونية      

 وفي الخالصة يمكن القول أن المتهم الذي يجتنب عمدا الظهور شخصـيا أمـام               ٩٧.حتى بأن يمثله محاميه   
  ٩٨.من االتفاقية األوروبية، بحقه في أن يدافع عنه محام) ج)(٣(٦المحكمة يحتفظ مع ذلك، طبقا للمـادة 

 شددت المحكمة على أن كل متهم بجريمة جنائيـة لـه      بيالدواوفي قضية   باإلضافة إلى ذلك،    
لكي يكون هذا الحق عمليا وفعاال وليس مجرد حق نظري ال ينبغي            "ولكن  " الحق في أن يدافع عنه محام     

وعلى المحاكم أن تكفل عدالـة المحاكمـة        : أن تتوقف ممارسته على الوفاء بشروط شكلية ال موجب لها         
جب أن يعطى المحامي الذي يحضر المحاكمة للغرض الواضح المتمثل في الـدفاع عـن               وتبعا لذلك يتو  

 ٩٩."المتهم في غيابه الفرصة الالزمة للقيام بذلك الدفاع

                                                           ٩٤ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, pp. 203-204, paras. 146-149, 
read in conjunction with p. 202, para. 141.  

٩٥ Eur. Court HR, Case of Poitrimol v. France, judgment of 23 November 1993, Series A, No. 277-A, p. 15, para. 35.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٩٦
  .المرجع نفسه ٩٧
٩٨ Eur. Court HR, Case of Pelladoah v. the Netherlands, judgment of 22 September 1994, Series A, No. 297-B, para. 40 at p. 35 and  

Eur. Court HR, Case of van Geyseghem v. Belgium, judgment of 21 January 1999, Reports 1999-I, pp. 140-141, paras. 35-36.  
٩٩ Eur. Court HR, Case of Pelladoah v. the Netherlands, judgment of 22 September 1994, Series A, No. 297-B, p. 35, para. 41.  
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  كاماسينسكيقضية 

، عين لصاحب الدعوى محام إلسداء المشورة القانونية لـه ولتمثيله في إجـراءات             كاماسينسكيفي قضية   
الدولة ال يمكـن    "لتدليس واالستيالء على أموال الغير، الحظت المحكمة األوروبية أن          المحاكمة المتعلقة با  

وأنـه  . اعتبارها مسؤولة عن كل تقصير يبدر من المحامي الذي يعين ألغراض تقديم المساعدة القانونيـة              
ـ                " دعى عليـه   يترتب على استقالل المهنة القانونية عن الدولة أن أداء الدفاع يعتبر أساسا مسألة بـين الم

وفـي  ". ومحاميه سواء كان المحامي معينا بموجب مخطط المساعدة القانونية أو كان مموال تمويال خاصاً             
أن تتدخل فقط إذا وجـه  ) ج(٣، الفقرة ٦يلزم على السلطات الوطنية المختصة، طبقا للمادة     "رأي المحكمة   

 وفي هذه ١٠٠."مثيل الفعال أو الكافينظرها بشكل من األشكال إلى قصور من جانب المحامي عن توفير الت       
الحالة قامت المحكمة بالبحث الدقيق في شكاوى صاحب الدعوى المتعلقة بمحاميه ولكنها خلصت إلى أنـه                

على أن السلطات النمساوية كان لها مبرر في القيام أثناء المرحلة السـابقة للمحاكمـة               ... ليس ثمة دليل    "
وأنه ال يمكن االستدالل من الشواهد المعروضـة        ". ني لصاحب الدعوى  بالتدخل فيما يتعلق بالتمثيل القانو    

بموجب المادة  " قد تجاهلت الضمانة المحددة المتعلقة بالمساعدة القانونية      "على المحكمة أن السلطات المحلية      
 بيد أن خصـومة حـدثت أثنـاء         ١٠١).١أو الضمانة العامة بالمحاكمة العادلة بمقتضى الفقرة        ) "ج)(٣(٦

مة نفسها بين صاحب الدعوى ومحاميه كان من نتيجتها أن طلب هذا األخير من المحكمة إعفاءه من                 المحاك
السلطات القضائية النمساوية كانت "وعلى الرغم من أن . التمثيل في القضية وقد رفضت المحكمة طلبه هذا

ر الدفاع لـم تكـن      على هذا النحو على بينة، في رأي السيد كاماسينسكي، من أن الظروف التي تحف بسي              
  ١٠٢.لم تنتهك) ج)(٣(و) ١(٦غير أن المحكمة األوروبية خلصت إلى أن المادة  " مثالية

  

  لحق في المساعدة القانونية الفعالة في القضايا التي تستوجب عقوبة اإلعداما ١-٥-٣
معنيـة  كما رأت على الدوام ذلك اللجنة ال      " من المسائل البينة بذاتها أن التمثيل القانوني يجب       "

، وهـذا القـول ال يخـص        "أن يكون متاحا في القضايا التي تستوجب الحكم باإلعـدام         "بحقوق اإلنسان   
باإلضافة إلى ذلـك  ". المحاكمة التي تجري في محكمة الدرجة األولى بل وحتى أثناء الدعوى االستئنافية "
م، بطرق تكفل العدالة علـى      يجب، في قضية تستوجب عقوبة اإلعدام، أن توفر المساعدة القانونية للمته          "

  :ما يلي) د)(٣(١٤ وتفيد السوابق القضائية الصادرة عن اللجنة في إطار المادة ١٠٣".النحو الكافي والفعال
يجب على المحكمة أن تتأكد من أن تناول المحامي للقضية ال يتعـارض مـع مصـالح                 "

هني للمحامي إال   ولئن لم يكن من اختصاص اللجنة أن تشكك في حصافة الرأي الم           . العدل
أنها ترى بالنسبة إلى القضية الموجبة للحكم باإلعدام وعندما يرى المحامي الذي يتـولى              
الدفاع عن المتهم أن األسس الموضوعية لالستئناف غير متوفرة، ينبغي للمحكمة أن تتأكد             

على فإن لم يكن األمر كذلك وجب       . مما إذا كان المحامي قد تشاور مع المتهم وأبلغه بذلك         
   ١٠٤".المحكمة أن تكفل إحاطة المتهم علما بذلك األمر وإعطاءه الفرصة لتكليف محام آخر

                                                           ١٠٠ Eur. Court HR, Kamasinski Case, judgment of 19 December 1989, Series A, No. 168, pp. 32-33, para. 65.  
  .٦٩، الفقرة ٣٤ الصفحة المرجع نفسه، ١٠١
  .٧١-٧٠المرجع نفسه، الفقرتان  ١٠٢
الوثائق مم المتحدة، ، الوارد في وثيقة األ)١٩٩٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (بينتو ضد ترينيدادوتوباغو. د، ٢٣٢/١٩٨٧البالغ رقم  ١٠٣

  .٥-١٢، الفقرة٧٣، الصفحة A/45/40، الرسمية للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣اآلراء المعتمدة في  (موريسن ضد جامايكا. م، ٦٦٣/١٩٩٥البالغ رقم  ١٠٤

  .٦- ٨، الفقرة ١٥٥، الصفحة )يالمجلد الثان (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
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أن يحاط علما بأن المحامي ال يعتزم       "، كان المفروض في صاحب البالغ       موريسنوفي قضية   
. أن يجادل في أي أسس تدعم االستئناف، حتى يتمكن من التفكير في أية خيارات متبقية ومتاحـة لــه                  

  ١٠٥.)د)(٣(١٤ أن هذا لم يحصل، فقد انتهكت المادة وبما
 حيث عين لصاحب البالغ محام للدفاع       ريدفي قضية مماثلة تخص     ) د)(٣(١٤وانتهكت المادة   

وقد حـرم مـن هـذه       . عنه ولكنه بين أنه يرغب في الحضور بنفسه أثناء النظر في دعوى االستئناف            
ر في وقت الحق أن ليس هناك أي أساس لالسـتئناف           اإلمكانية حيث كان لـه محام؛ بيد أن محاميه قر        

وهكـذا  "الذي يريد أن يقوم به صاحب البالغ ولم يقدم أية حجج قانونية تعضد منحه حق االستئناف هذا                  
قضية تنطوي على الحكم    " وفي نظر اللجنة وباعتبار أن هذه القضية         ١٠٦".تركه عمليا بدون تمثيل قانوني    

وأن ] صاحب البالغ [أن تعين محاميا آخر يتولى الدفاع عن        "ولة الطرف   كان المفروض في الد   " باإلعدام
، قام ممثل المساعدة القانونية في      ماكليود وفي قضية    ١٠٧.تسمح لـه بتمثيل نفسه في إجراءات االستئناف      

الواقع بالتشاور مع صاحب البالغ قبل االستئناف ولكنه قرر دون علم من موكله، االمتناع عن إثارة أية                 
ولم يكن في هذه الحالة ما يدل على أن محكمة االستئناف قد اتخذت أية خطوات لكفالة                .  لالستئناف ُأسس

احترام حق صاحب البالغ في أن يبلغ على النحو الواجب، ولذلك خلصت اللجنة إلى أن حقوقه بموجـب             
  ١٠٨.قد انتهكت) د)(٣(١٤والمادة ) ب)(٣(١٤المادة 

في قضية تتعلق بالحكم باإلعدام بـين فيهـا صـاحب           مرة أخرى   ) د)(٣(١٤وانتهكت المادة   
البالغ أنه يرغب في الحضور شخصيا أثناء إجراءات االستئناف وأنه لم يكن يرغب فـي أي مسـاعدة                  

وقد تم تجاهل هذه الرغبة وتواصلت إجراءات االستئناف بحضور المحامي الذي فند االستئناف             . قانونية
بقلق أن صاحب البالغ لـم      "والحظت اللجنة   . غب في مواصلته  على أساس أن صاحب البالغ لم يكن ير       

". يحط علما في وقت مسبق بما فيه الكفاية بتاريخ الجلسة التي سيتم النظر فيها في االستئناف الذي قدمه                 
عرض للخطر فرصه إلعداد االستئناف الذي طلبه وللتشاور مـع المحـامي الـذي عينتـه         "وهو تأخير   

وقد تمت عرقلة فـرص إعـداده       ". ه حتى اليوم نفسه الذي عقدت فيه الجلسة       المحكمة وكان يجهل هويت   
لطلب االستئناف من جراء معالجة هذا الطلب في نفس الوقت الذي بدأت الجلسة المكرسـة لـه وهـي                   

  ١٠٩."الجلسة التي لم يرخص له فيها بالحضور

اآلراء  (برايس ضد جامايكا .  ه، ٥٧٢/١٩٩٤ولالطالع على قضية مماثلة انظر أيضا البالغ رقم . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٠٥                                                           
، الصفحتان )المجلد الثاني (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٦نوفمبر / تشرين الثاني٦المعتمدة في 

  .٢-٩، الفقرة ١٥٦ و١٥٥
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (ريد ضد جامايكا. ك، ٢٥٠/١٩٨٧البالغ رقم  ١٠٦

  .٤- ١١، الفقرة ٩١ الصفحة ،)المجلد الثاني (A/45/40، للجمعية العامة
  . والفقرةالصفحة المرجع نفسه، ونفس ١٠٧
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨مارس / آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (ماكالند ضد جامايكا. أ، ٧٣٤/١٩٩٧البالغ رقم  ١٠٨

ستيدمان ضد . م ٥٢٥/١٩٩٣يل المثال رقم انظر كذلك على سب. ٣-٦، الفقرة ٢١٧ و٢١٦، الصفحتان )المجلد الثاني (A/53/40، للجمعية العامة
، )المجلد الثاني (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (جامايكا

  .٣- ١٠، الفقرة ٢٧ و٢٦الصفحتان 
الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٣ء المعتمدة في اآلرا (سيموندز ضد جامايكا. ل ٣٣٨/١٩٨٨البالغ رقم  ١٠٩

انظر أيضا الحالة التي قصر فيها المحامي عن اتباع تعليمات . ٤-٨، الفقرة ٨٢ الصفحة ،)المجلد الثاني (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ١٩٩٢مارس / آذار٣٠اآلراء المعتمدة في  (اكامبل ضد جامايك. ج، ٢٤٨/١٩٨٧البالغ رقم : المتهم

  .٦-٦، الفقرة ٢٤٧، الصفحة A/47/40، الرسمية للجمعية العامة



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 العامين والمحامينان خاص بالقضاة والمدعين دليل بشأن حقوق اإلنس: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٢٥٠

  
  :عدم حضور المحامي أثناء المحاكمة

  روبنسنقضية 
 حيث تم تأجيل المحاكمة مرات عدة بسبب المشاكل التـي واجههـا             روبنسنية  نشأ هذا الوضع في قض    

وعندما عثر في النهاية على الشاهد وبدأت المحاكمة لم         . االدعاء في معرفة مكان وجود شاهده الرئيسي      
يكن محامو صاحب البالغ حاضرين في المحكمة ومع ذلك سمح للمحاكمة بأن تبدأ وكان على صـاحب     

 واستندت اللجنة إلى األحكام     ١١٠.وقد ُأدين بجريمة القتل وحكم عليه باإلعدام      . فع عن نفسه  البالغ أن يدا  
كلما كانت مصلحة   تزويد كل شخص بالمساعدة القانونية      "ص على   نتوالتي  ) د)(٣(١٤الواردة في المادة    
ـ        "وكررت القول بأنه     ١١١."العدالة تقتضي ذلك   ي القضـايا   إن من البديهي أن تتاح المساعدة القانونية ف

حتى ولو كان عدم وجود المحامي الخاص يعـزى         "واألمر كذلك   " الممكن أن يصدر فيها حكم باإلعدام     
إلى حد ما إلى صاحب البالغ نفسه وحتى لو ترتب على توفير المسـاعدة القانونيـة تأجيـل الـدعوى               

 يبذلها على نحو آخـر      هذا الشرط ال تنفي ضرورته الجهود التي قد       "؛ باإلضافة إلى ذلك فإن      "القضائية
 ويترتب على   ١١٢."قاضي المحاكمة من أجل مساعدة صاحب البالغ في الترتيب لدفاعه في غياب محام            

  ١١٣."شكل غياب المحامي محاكمة غير عادلة"ما تقدم أن في هذه الحالة 

  

  قضية دوموكوفسكي وآخرين
 حوكمـوا محاكمـة غيـر        اشتكى أصحاب البالغات األربعة من أنهم      دوموكوفسكي وآخرين في قضية   

منصفة بعد أن ُأخرجوا من غرفة المحاكمة وكانوا بالتالي غائبين عن اإلجراءات التي انتهـت بـالنطق                 
وقدرت المحكمة أن المادة    . بحكم اإلعدام في حالتين اثنتين؛ كما منعوا من توكيل محامين من اختيارهم           

 انتهكت فيما يخص صاحب البالغ مشددة على أن) د)(٣(١٤

ق اإلنسان في الدفاع، في محاكمة يمكن فيها أن تفرض عقوبة اإلعدام، وهذا هو الشأن               ح"
يعتبر غير قابل للتصرف وينبغي التقيد به فـي كـل           بالنسبة ألصحاب البالغات األربعة،     

 وهذا يترتب عليه الحق في أن يحـاكم الشـخص           .لحظة من اللحظات ودون أي استثناء     
 من اختياره وفي عدم إجباره على قبول محـام معـين            بحضوره وفي أن يدافع عنه محام     

  ١١٤.رسمياً
كافة اإلجراءات المعقولة لكفالـة حضـور       "وبما أن الدولة الطرف لم تبين في هذه القضية أنها اتخذت            

واعتبارا لكونها لم تكفل    " أصحاب البالغات بشكل مستمر أثناء المحاكمة، برغم سلوكهم الهدام المزعوم         
". اب البالغات إمكانية الدفاع عنه في جميع األوقات من طرف محام من اختيـاره             لكل واحد من أصح   "

  ١١٥.قد انتهكت) د)(٣(١٤خلصت المحكمة إلى أن المادة 

  
*****  

ثائق الوالوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٨٩مارس / آذار٣٠اآلراء المعتمدة في  (روبنسن ضد جامايكا. ف، ٢٣٣/١٩٨٧البالغ رقم  ١١٠                                                           
  .٢- ١٠، الفقرة ٢٤٥-٢٤٤ الصفحة ،A/44/40، الرسمية للجمعية العامة

  .٣-١٠، الفقرة ٢٤٥المرجع نفسه، الصفحة  ١١١
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة ١١٢
  .المرجع نفسه ١١٣
، والواردة )١٩٩٨أبريل / نيسان٦ي اآلراء المعتمدة ف (دوموكفسكي وآخرون ضد جورجيا. ب. ف، ٦٢٧,١٩٩٥، ٦٢٦، ٦٢٤، ٦٢٣البالغات رقم  ١١٤

  . والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٨-١٨، الفقرة ١١١، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةفي وثيقة األمم المتحدة، 
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١١٥
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وخلصت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى أن بوروندي انتهكت الحق في الدفاع             
ريقي لحقوق اإلنسان والشعوب في حالـة رفضـت         من الميثاق األف  ) ج)(١(٧المنصوص عليه في المادة     

مـع  "وذكـرت اللجنـة     . المحاكم فيها تعيين محام للدفاع عن شخص متهم حكم عليه في النهاية باإلعدام            
وخاصـة فـي    " الحق في المساعدة القانونية مقوم أساسي من مقومات الحق في محاكم عادلة           "أن  " التأكيد

في " خطورة االدعاءات الموجهة ضد المتهم    "وبالنظر إلى   ". ذلكحيث مقتضيات العدالة تتطلب     "الحاالت  
وطبيعة العقوبة التي كان يواجهها كان من مصلحة العدالة بالنسبة لـه أن يستغل المسـاعدة               "هذه الحالة   

من الميثاق األفريقـي  ) ج)(١(٧ وانتهكت المادة   ١١٦".المقدمة من محام في كل مرحلة من مراحل القضية        
نطوي على العقوبة باإلعدام مقامة ضد نيجيريا حيث تعرض محامي الدفاع عن سـبعة              أيضا في قضية ت   

وبـالرغم  . للمضايقة والتخويف إلى حد إجباره على االنسحاب من الدعوى القضائية         "من المدعى عليهم    
من هذا االنسحاب القسري للمحامي مضت المحكمة في البت في المسألة وحكمـت فـي النهايـة علـى                

حرموا على هذا النحو من حقهم في الدفاع بما في          "وفي نظر اللجنة أن المدعى عليهم       ". الموتالمتهمين ب 
مـن الميثـاق    ) ج)(١(٧وهذا يتعارض مـع المـادة       " ذلك حقهم في أن يدافع عنهم محام من اختيارهم        

  ١١٧.األفريقي
  

  لحق في المساعدة القانونية المجانيةا ٢-٥-٣
أن تزوده  "تهم بجريمة الحق أثناء النظر في قضيته في         على أن لكل م   ) د)(٣(١٤تنص المادة   

المحكمة، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان                 
من االتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق       ) ج)(٣(٦كما تنص المادة    ". ال يملك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر      

الوسائل الكافية لدفع أجرة المسـاعدة القانونيـة أن يمـنح هـذه             "ص ال يملك    اإلنسان على حق كل شخ    
من االتفاقية األمريكية )    ه()٢(٨وتتضمن المادة   ". المساعدة مجانا حيثما كانت مصالح العدالة تقتضي ذلك       

لشعوب اإلحالة إلى أحكام القانون الوطني في هذا الصدد على حين أن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان وا               
من النظام األساسي للمحكمة    ) د)(٤(٢٠وتنص المادة   . ال يتناول مسألة توفير المساعدة القانونية المجانية      

مــن النظــام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة       ) د)(٤(٢١الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة      
  .من العهد الدولي) د)(٣(١٤ في المادة الخاصة بيوغوسالفيا السابقة على أحكام مشابهة لتلك الواردة

من العهــد الدولي والمـادة     ) د)(٣(١٤ولكي تمنح المساعدة القانونية المجانية تضع المادة        
 عدم توافر األموال التي تكفـي لـدفع أجـرة           أوال: من االتفاقية األوروبية شرطين اثنين هما     ) ج)(٣(٦

ومثلما تقدم بيانه في القسم الفرعي السابق مـن         . مساعدة أن تقتضي مصلحة العدالة تلك ال      وثانياالمحامي  
شأن مصالح العدالة أن تقتضي منح المساعدة القانونية في القضايا التي تستوجب الحكم باإلعدام والتـي                

وهنـاك حـاالت    . يرغب فيها المتهم في الحصول على تلك المساعدة ولكنه ال يقوى على تسديد أجرها             
  .فيها مصالح العدالة أيضا منح المساعدة القانونية المجانيةأخرى أقل حرجا قد تقتضي 

*****  
فـي  "وفي قضية تتعلق بطلب استئناف دستوري، ارتأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسـان أن              

الحالة التي يلتمس فيها شخص مدان المراجعة الدستورية ألوجه خلل اعترت محاكمة جنائية وال يملـك                
موال لتسديد تكاليف المساعدة القانونية بغية إعمال حقه في التظلم الدسـتوري            فيها المتهم ما يكفي من األ     

؛ ومن شأن   "وفي الحالة التي تقتضي فيها مصالح العدالة ذلك، ينبغي للدولة المعنية أن توفر تلك المساعدة              
                                                           ١١٦ ACHPR, Avocats Sans Frontières (on behalf of Gaëtan Bwampamye) v. Burundi, Communication No. 231/99 قرار اتخذ أثناء ،

 من النص المنشور على الموقع التالي من ٣٠، الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣الدورة العادية الثامنة والعشرين، 
  .html.99-312/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http:الويب
١١٧ ACHPR, Constitutional Rights Project (on behalf of Zamani Lekwot and six Others) v. Nigeria, Communication No. 87/93,  ،

:  الويب من نص القرار كما هو منشور على الموقع التالي من شبكة٢٩، الفقرة ١٩٩٤أكتوبر /قرار اتخذ في الدورة السادسة عشرة، تشرين األول
html.acomm_decisions/ahrdb/chr/za.ac.up.www://http.  
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مـن  ) د)(٣(١٤تلك المراجعة أن تقتضي النظر المنصف في القضية وفي توافق الحكـم مـع المـادة                 
وتسـبب  ... غابت فيها المساعدة القانونيـة      " انتهكت في القضية التي      ١٤ وبالتالي فإن المادة     ١١٨.عهدال

غيابها في حرمان صاحب البالغ من فرصة اختبار أوجه اإلخالل بالمحاكمة العادلة في محاكمته الجنائية               
  ١١٩".أمام المحكمة الدستورية

*****  
حـق  "من االتفاقية األوروبيـة أن      ) ج)(٣(٦ة  والحظت المحكمة األوروبية فيما يخص الماد     

المتهم في أن يزود، في بعض الظروف، بالمساعدة القانونية المجانية يشكل جانباً من جوانـب مفهـوم                 
 وفي تحديد ما إذا كانت مصالح العدالة تقتضي منح مساعدة           ١٢٠.المحاكمة العادلة في اإلجراءات الجنائية    

 المقترفـة   "مدى خطـورة الجريمـة    "وروبية معايير متنوعة من قبيل      قانونية مجانية، راعت المحكمة األ    
 وفي الحالة التي تكون فيها العقوبـة        ١٢١."مدى تعقيد القضية  " التي يمكن إنزالها بالمتهم و     "شدة العقوبة "و

القصوى بالسجن لمدة ثالث سنوات على جريمة االتجار غير المشروع بالمخدرات، خلصت المحكمة إلى         
 وبمـا أن    ١٢٢."ي توفير المساعدة القانونية بالنظر إلى طبيعة الحكم الذي كان ينتظر المتهم           كان ينبغ "أنه  

 كان هناك عنصر إضـافي      ان صاحب الدعوى في حالة سراح مشروط      الجريمة المدعاة حدثت عندما ك    
البت باعتبار أن المحكمة الوطنية كان عليها أن تفصل في إمكانية إعمال حكم معلق و             " تعقيد القضية "وهو  

  .من االتفاقية) ج)(٣(٦ وترتب على ذلك أن خرقا حدث للمادة ١٢٣.في حكم جديد
) ج)(٣(و) ١(٦عالوة على ذلك رأت المحكمة األوروبية أن الطريقة التي تطبق بها المـادة              

  من االتفاقية األوروبية
ي  تتوقف على السمات الخاصة الت      أو محاكم النقض   بالمحاكم االستئنافية فيما يتصل   "... 

تتسم بها اإلجراءات المعنية؛ علماً بأن من الواجب أن تؤخذ في االعتبار كافة اإلجراءات              
التي تتبع في النظام القانوني المحلي ودور المحكمة االستئنافية أو محكمة النقض في تلك              

  ١٢٤."اإلجراءات

افية ضد  ، التي حرم فيها صاحبها من المساعدة القانونية، تتعلق بدعوى استئن          غرانجروقضية  
ومثلمـا الحظـت المحكمـة      . إدانته بسبب حنث اليمين حكم فيها على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات           

 وبعـد  ١٢٥."أي شك في أهمية الرهان فيما يخص طلب االستئناف هذا       "األوروبية ال يمكن أن يكون هناك       
تئنافية تبينت هذه   أن قامت المحكمة األوروبية بفحص ثالث دعاوى قضائية مطروحة على المحكمة االس           

وضع يسمح لـه بالفهم التام للخطب التي كانت معـدة مسـبقا            "المحكمة أن صاحب الدعوى لم يكن في        
أو الحجـج المضـادة المقدمـة إلـى         "محكمة الجنايات العليا والتي أدلى بها الوكيل العام         "والمقدمة أمام   

مجٍد على تلك الحجج أو علـى األسـئلة         لو تهيأت الظروف لتقديم رد      "وأنه كان واضحا أيضا     " المحكمة
وكما تبين في وقت الحق فإن واحـدا        ". الموجهة من أعضاء المحكمة ما كان بوسع المتهم أن يفعل ذلك          

 وهي على درجة كبيرة من الصعوبة دفعـت         ١٢٦"أثار قضية تتسم بالتعقيد واألهمية    "من أسس االستئناف    
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز١٤اآلراء المعتمدة في  (تايلور ضد جامايكا. ب، ٧٠٧/١٩٩٦البالغ رقم  ١١٨                                                           

  .٢-٨، الفقرة ٢٤١، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١١٩
١٢٠ Eur. Court HR, Case of Quaranta v. Switzerland, judgment of 24 May 1991, Series A, No. 205, p. 16, para. 27.  
  .؛ الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٣٤-٣٢، الفقرات ١٧المرجع نفسه، الصفحة  ١٢١
  .٣٣المرجع نفسه، الفقرة  ١٢٢
  .٣٤المرجع نفسه، الفقرة  ١٢٣
١٢٤ Eur. Court HR, Case of Granger v. the United Kingdom, judgment of 28 March 1991, Series A, No. 174, p. 17, para. 44; 

emphasis added.  
  .٤٧، الفقرة ١٨المرجع نفسه، الصفحة  ١٢٥
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٢٦
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 من األدلة المقدمة أثناء محاكمة صاحب الدعوى حتـى          وطلبت نسخة "بالمحكمة العليا إلى تأجيل الجلسة      
  ١٢٧."تتمكن المحكمة من فحص المسألة بصورة أكثر شموال وتعمقا

البعض من السبل   "وفي ضوء هذه الحالة، خلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أن            
في ممارسة مسـؤوليتها    كان من المفروض أن تتاح للسلطات المختصة، بما فيها محكمة الجنايات العليا             

وفي ". الشاملة عن تأمين السير العادل إلجراءات االستئناف وإلعادة النظر في رفض المساعدة القانونية            
أن المساعدة القانونية المجانية الواجب أن تمنح لصاحب الدعوى كان من شأنها أن تخـدم               "نظر المحكمة   
كـان مـن    "يل اإلجراءات نظراً ألن سبيل العمل ذلك        على األقل في المرحلة التالية لتأج     " مصالح العدالة 

شأنه في المقام األول أن يخدم مصالح العدل واإلنصاف لتمكين صاحب الدعوى من المساهمة الفعالة في                
الحجة القانونيـة   ... من أن تستفيد من سماع      "وثانياً، كان من شأنه أيضا أن يمكّن المحكمة         " اإلجراءات

 وخلصت المحكمة تبعا لـذلك إلـى أن المـادة           ١٢٨.ن الجانبين بشأن مسألة معقدة    التي يدلي بها الخبير م    
  .من االتفاقية معاً) ١(٦قد انتهكت إذا ما نُظر إليها هي والمادة ) ج)(٣(٦

  باكيليقضية 
، نظرا ألن صاحبها لم يحظ بمساعدة قانونية بغية تمثيله لدى           باكيلي، في قضية    )ج)(٣(٦انتهكت المادة   

تحادية التي كانت ستعقد جلسة لسماع األقوال في قضيته وهو إجراء ال تتخذه إال في القضايا                المحكمة اال 
وفي نظر المحكمة األوروبية أن حضور صاحب الدعوى شخصيا ال يمكن أن يعوض عـن              . االستثنائية

يدة لقـانون   غياب محام يقوم بفحص القضايا القانونية الناشئة التي تتعلق بأمور منها تطبيق الصيغة الجد             
فرصة التأثير فـي نتيجـة النظـر        "وتبعا لذلك فإن صاحب هذه الدعوى حرم من         . اإلجراءات الجنائية 

  ١٢٩".فيها

  
أن حدوث انتهاك ممكن تصوره حتى فـي        "ومما تجدر مالحظته أن المحكمة األوروبية ترى        

 بصاحب الدعوى فـي     وأن اشتراط الحصول على دليل بأن انعدام المساعدة الفعالة أضر         " غياب الضرر 
  ١٣٠".من شأنه أن يفرغ إلى حد كبير هذه المادة من جوهرها)" ج)(٣(٦تفسير المادة 

" فعالـة "وأخيراً من األهمية بمكان مالحظة أن المساعدة القانونية المتاحة يجـب أن تكـون               
  ١٣١.مجرد تعيين المحامي) ج)(٣(٦وبالتالي ال يكفي ألغراض االمتثال للمادة 

  
  سان في ميزات خاصة لالتصاالت بمحاميهحق اإلن ٣-٥-٣

 من الفصل السادس المتعلق     ٤-٦عولج حق اإلنسان في االتصال المتميز بمحاميه في الفرع          
وهذا الحق ينطبق أيضاً على مرحلة المحاكمة وإجراءات االستئناف، التي          ". بالحق في المساعدة القانونية   "

  .لتسهيالت للتشاور مع محاميه في كنف السريةيجب أن يكفل فيها للمتهم ما يكفي من الوقت وا

  .المرجع نفسه ١٢٧                                                           
  .١٩، الصفحة ٤٧المرجع نفسه، الفقرة  ١٢٨
١٢٩ Eur. Court HR, Case of Pakelli v. Federal Republic of Germany, judgment of 25 April 1983, Series A, No. 64, p. 18, para. 39.  
١٣٠ Eur. Court HR, Case of Artico v. Italy, judgment of 13 May 1980, Series A, No. 37, para. 35 at p. 18.  
  .١٦، في الصفحة ٣٣المرجع نفسه، الفقرة  ١٣١
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لكل شخص الحق في الدفاع عن نفسه بنفسه أو في أن يعين محاميا من اختياره يؤمن 
 .له الدفاع الفعال

ينبغي أن يكون الحق في المساعدة القانونية متاحا بالفعل وخاصة في القضايا التي 
واجب كفالة تمتع المتهم بالدفاع وعلى المحاكم الوطنية . تستوجب الحكم باإلعدام

  .الفعال عن نفسه
  . ينتهك حق اإلنسان في وصوله فعالً إلى محاميهوالحبس االنفرادي

للشخص المتهم بجريمة جنائية الحق في الحصول مجانا على مساعدة قانونية إذا كان 
. ال يملك الوسائل الكافية لتسديد أجر محام وإذا كانت مصالح العدالة تقتضي ذلك

ومصالح العدالة ترتبط بجوانب من قبيل خطورة الجرائم وشدة الحكم المحتمل أن 
  .يفرض ومدى تعقيد القضية

وتكون . يجب أن يتاح للمتهم ما يكفي من الوقت والتسهيالت لالتصال بمحاميه
 .االتصاالت بينهما متميزة ويجب أن تجري في كنف السرية

  

  حق اإلنسان في أن يحضر محاكمته  ٦-٣
) د)(٤(٢٠من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة         ) د)(٣(١٤تنص المادة   

من النظـام األساسـي     ) د)(٤)(٢١من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة          
". م بحضـوره  أن يحـاك  "للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة على حق كل شخص في            

وفي الحاالت التي تقصر فيها الدولة الطرف عن تبيان األسباب التي تدعوها إلى حرمان مرتكب انتهاك                
مزعوم من هذا الحق توفير أمور منها على سبيل المثال نسخة من محضر المحاكمة خلصت اللجنة إلى                 

  ١٣٢.أن هذا الحق قد انتهك
*****  

تفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان علـى حـق          من اال ) ١(٦وحيث ال تنص صراحة المادة      
الشخص في المشاركة في محاكمته رأت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن وجود هذا الحق يتجلـى                

 وحيث ال يوجد هناك دليل على أن صاحب الدعوى لم يكن يزمـع              ١٣٣"في موضوع وغرض المادة ككل    
 التي لم يسع فيها رئيس المحكمة اإلقليمية فـي          عدم استخدام حقه في المشاركة في محاكمته وفي الحالة        

 المحاكمة غيابيـاً  سافونا، في جملة أمور، إلى إبالغ الشخص نفسه بأمر المثول أمام محكمته بحيث تمت               
  ١٣٤.من العهد) ١(٦تبين أن المحاكمة لم تكن عادلة بالمعنى المقصود في المادة 

  
  المحاكمة غيابياً ١-٦-٣

بالمحاكمـات  د الدولية لم تتوفق حتى اآلن في وضع نظرية تتعلق    بالرغم من أن أجهزة الرص    
وهذا واضح على األقـل     .  يبدو أنها ربما تقبل بأن تجري مثل هذه المحاكمات في ظروف خاصة            غيابيا

 الصـادر عـن     ١٣بالنظر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن التعليق العام رقم             

الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٢مارس / آذار٢٦اآلراء المعتمدة في  (وولف ضد بنما. د، ٢٨٩/١٩٨٨البالغ رقم  ١٣٢                                                           
  .٥-٦، الفقرة ٢٨٩، الصفحة A/47/40 للجمعية العامة

١٣٣ Eur. Court HR, Brozicek Case v. Italy, judgment of 19 December 1989, Series A, No. 167, p. 19, para. 45.  
  .٤٦-٤٥، الفقرتان ١٩المرجع نفسه، الصفحة  ١٣٤
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عندما تجري في الحـاالت االسـتثنائية ألسـباب مبـررة           " والذي ينص على أنّه      ١٤ اللجنة بشأن المادة  
 تبعاً لذلك وعلـى     ١٣٥." من الضرورة بمكان التقيد الدقيق بالحقوق التي يتمتع بها الدفاع          محاكمات غيابية 

 من العهـد يجـب الحفـاظ علـى          ١٤حين أن مثل هذه المحاكمات ال تشكل بمجرد الفعل انتهاكا للمادة            
 إال  ١٤ متمشية مع المـادة      المحاكمة غيابيا روط األساسية للمحاكمة العادلة؛ وعلى هذا النحو ال تكون          الش

" في الوقت المناسب وُأبلغ باإلجراءات المتخـذة ضـده        "عندما يكون األمر بالحضور قد وجه إلى المتهم         
 وفي الحاالت   ١٣٦.احترمتويجب على الدولة الطرف في تلك الحالة بيان أن مبادئ المحاكمة العادلة قد              

أن صاحب البالغ قد تلقى أمراً بالحضـور فـي          " افتراض"التي تقتصر فيها الدولة الطرف على مجرد        
بكل وضوح غير كاف لتنحية العبء الملقى على الدولة الطـرف   "الوقت المناسب، رأت المحكمة أن هذا       

ق المحكمة التي حاكمت الشـخص مـن   ملقى على عات  "؛ واألمر   "غيابياً متهم   محاكمةإن أرادت أن تبرر     
في غيابـه   " أجل التأكد من أن صاحب البالغ قد ُأبلغ بالقضية المرفوعة ضده قبل البدء في عقد المحاكمة               

أن حق صاحب البالغ في     "ولكن إذا لم يتوفر ما يدل على أن المحكمة قامت بذلك فإن اللجنة خلصت إلى                
  ١٣٧."أن يحاكم بحضوره قد انتهك

*****  
موضـوع  "ددت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، كما تقدمت مالحظتـه، علـى أن             لقد ش 

إذا ُأخذت ككل يبينان أن الشخص المتهم بجريمة جنائية يحـق           " من االتفاقية األوروبية     ٦المادة  " وغرض
 أجرت السلطات اإليطالية محاكمة كولوتزا وروبينات وفي قضية ١٣٨."لـه أن يشترك في جلسة المحاكمة    

وقد صـنف   . بية ألنها لم تتمكن من تعقب أثر صاحب الدعوى الذي انتقل دون أن يترك عنوانه ألحد               غيا
 عمدا من تنفيذ أمر صدر بحقهم من محكمة ولم يحضـر المحـامي              فئة المتهربين في نهاية المطاف في     

محامي الثـاني   الذي عينته المحكمة جلسة المحاكمة التي لزم تأجيلها وهو إجراء تكرر ثانية نظرا ألن ال              
واختتمت المحاكمة بعد أن عينت المحكمة، أثناء انعقاد الجلسة،         . المعين من المحكمة لم يحضر هو اآلخر      

وبعد أشهر قليلة تم اعتقالـه      . وُأدين صاحب الدعوى وحكم عليه بست سنوات سجناً       . محاميا رسميا آخر  
واتفقت المحكمة األوروبيـة فـي      . دعوىحكم فيه بعدم سماع ال    " بطعن متأخر "وقد تقدم   . في مدينة روما  

  الرأي مع الحكومة على أن
استحالة عقد جلسة غيابية قد يشل سير اإلجراءات الجنائية من حيث إنه قد يفضي، على               "

إال . سبيل المثال، إلى تشتت األدلة وانقضاء اآلجال المحددة لالدعاء أو عدم إقامة العـدل             
 ال تبدو هذه الحقيقة في أعين المحكمة أنها مـن           أنه في الظروف التي تكتنف هذه القضية      

وعنـدما  . قبيل ما يبرر الفقدان الكامل والذي ال عالج له للحق في االشتراك في الجلسـة              
" متهم بجريمة جنائيـة   "يبيح القانون المحلي عقد جلسة محاكمة بالرغم من غياب شخص           

الما يصبح على علم    يكون في نفس موقف السيد كولتزا، فالمفروض في ذلك الشخص، ح          
باإلجراءات، أن يحصل من المحكمة التي نظرت في قضيته البت من جديد في األسـباب               

  ١٣٩."الموضوعية للتهمة الموجهة إليه

الموارد المتاحة بمقتضى القانون المحلي يجب أن تبرهن علـى          "وأضافت المحكمة قولها إن     
ن في موقف شبيه بموقف السـيد كـولتزا ال          الذي يتهم بارتكاب جريمة جنائية ويكو     "نجاعتها والشخص   

  ١٤٠".قوة قاهرةيجب تحميله عبء إثبات أنه لم يكن يسعى إلى الفرار من العدالة وأن عذره راجع إلى 
  .١١، الفقرة ١٢٥ الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،١٣٥                                                           

الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٩يوليه / تموز١٥اآلراء المعتمدة في  (اكي ضد إيطالياليم. أ، ٦٩٩/١٩٩٦البالغ رقم  ١٣٦
  .٣- ٩ و٢-٩، الفقرتان ١٨٣، الصفحة )المجلد الثاني (A//54/40، للجمعية العامة

  .٤-٩، الفقرة ١٨٤-١٨٣المرجع نفسه، الصفحتان  ١٣٧
١٣٨ Eur. Court HR, Case of Colozza v. Italy, judgment of 12 February 1985, Series A, No. 89, p. 14, para. 27.  
  .٢٩، الفقرة ١٥المرجع نفسه، الصفحة  ١٣٩
  .١٦، في الصفحة ٣٠المرجع نفسه، الفقرة  ١٤٠
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ويمكن أن تكون المحاكمة الغيابية . للشخص المتهم الحق في أن يحضر محاكمته
وحالما . المقبولة في ظروف خاصة ولكن يجب أن تصون الحقوق في الدفاع الفع

يصبح المتهم الذي لم يحاول عمدا التهرب من العدالة على بينة من اإلجراءات حقّ 
 .لـه البت من جديد في اُألسس الموضوعية للتهمة الموجهة إليه

  

حق اإلنسان في أال يكره على الشهادة على نفسه أو على االعتراف              ٧-٣
  بالذنب

 من الفصـل السـادس      ٥-٦ي القسم الفرعي    لقد عولج موضوع حظر إدانة الشخص لنفسه ف       
غير أن الحق في عدم إكراه الشخص علـى         . بالنظر إلى أهميته المحددة أثناء مرحلة التحقيقات الجنائية       

) ز)(٣(١٤وتجــدر اإلشــارة إلى أن المادة      . الشهادة على نفسه يبقى نافذا أثناء اإلجراءات القضائية       
هم بجريمة أال يكره على الشهادة على نفسه أو علـى االعتـراف             من العهد الدولي تنص على أن لكل مت       

الحق في أال يكره على الشهادة علـى        "من االتفاقية األمريكية، لكل شخص      ) ز)(٢(٨ووفقا للمادة   ". بذنب
أن اإلقرار بالذنب من طرف المـتهم ال        "تحديدا على   ) ٣(٨وتنص المادة   ". نفسه أو على اإلقرار بالذنب    

وعلى حين أن الميثاق األفريقي واالتفاقيـة األوروبيـة ال          ". ذا تم بدون إكراه أيا كان نوعه      يعتد به إال إ   
من النظام األساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة والمـادة          ) أ)(١(٥٥تتضمنان أي حكم مماثل فإن المادة       

من النظـام   ) ز)(٤(٢١من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة          ) ز)(٤(٢٠
األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة ال تتضمن نصـا بالحمايـة مـن إدانـة                 

  .الشخص لنفسه
*****  

 من العهـد    ١٤ بشأن المادة    ١٣وذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في تعليقها العام رقم          
  ٧والمـادتين   ) ز)(٣(رد فـي الفقـرة الفرعيـة        الدولي أنه، عند النظر في هذا الشرط الوقـائي الـوا          

 هذه المواد التي تحظر على التوالي التعذيب وغيره من          ١٤١" عن البال  يغيبينبغي أال   "من العهد   ) ١(١٠و
جميع األشخاص المحرومين من    "ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة والتي تنص على أن            

ومثلما شددت على ذلـك     ". ومع االحترام للكرامة المتأصلة فيهم كبشر     حريتهم يجب أن يعاملوا بإنسانية      
فلكي يكره المتهم على االعتراف أو على الشهادة على نفسه غالبا ما تستخدم طرق تنتهـك هـذه                  "اللجنة  
وينبغي أن يقتضي القانون عدم االعتداد إطالقاً باألدلة التي تتوافر باستخدام مثل هذه الطرق أو               . األحكام

 عالوة على ذلك، يتعين أن تكون للقضاة سـلطة النظـر فـي أي               ١٤٢." شكل آخر من أشكال اإلكراه     أي
 وتجدر اإلشارة في هذا     ١٤٣".ادعاءات تخص انتهاكات حقوق المتهم أثناء أي مرحلة من مراحل المالحقة          

ـ           ١٦الصدد إلى أن المبدأ التوجيهي       نص هـو    من المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامـة ي
  ١٤٤.اآلخر على أن يرفض أعضاء النيابة األدلة التي تم الحصول عليها باللجوء إلى طرق ال قانونية

بوجوب عدم إكـراه أي شـخص علـى         "ورأت اللجنة باإلضافة إلى ذلك أن الضمان القائل         
ـ       يجب أن يفهم على أنه يعني       " الشهادة على نفسه أو اإلقرار بالذنب      ي غياب الضـغط المـادي أو النفس

المباشر أو غير المباشر من جانب السلطات القائمة بالتحقيق على المتهم بغية الحصـول منـه علـى                  

  .١٤، الفقرة ١٢٥ الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،١٤١                                                           
  .رةالمرجع نفسه، ونفس الصفحة والفق ١٤٢
  .١٥المرجع نفسه، الفقرة  ١٤٣
  . من الفصل السادس أعاله٢-٦ الوارد حرفيا في القسم الفرعي ١٦انظر المبدأ  ١٤٤
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في حـاالت ُأجبـر     ) ز)(٣(١٤ وعلى هذا النحو تبينت اللجنة وجود انتهاكات للمادة          ١٤٥."اعتراف بالذنب 
لتي بذلت فيهـا     أو في الحاالت ا    ١٤٦فيها أشخاص متهمون على التوقيع على بيانات تدين أنفسهم بأنفسهم         

  ١٤٧. إلجبار المتهمين على االعتراف-محاوالت بما في ذلك اللجوء إلى التعذيب أو اإلكراه 
إال أنه في الحاالت التي لم يلفت نظر قاضي الموضوع صاحب الـبالغ نفسـه أو المحـامي                

ت اللجنة أن   الخاص إلى شتى القضايا المتصلة بما يدعى من إدانة اإلنسان لنفسه في ظل اإلكراه استنتج              
عن النتيجة السـلبية المزعومـة    ] هكذا) [١(١٤الدولة الطرف ال يمكن اعتبارها مسؤولة بمقتضى المادة         

  ١٤٨.لهذا التقصير
*****  

من االتفاقية األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان، رأت         ) ٣(٨وفيما يتعلق بالحكم الوارد في المادة       
 أن هـذا الحكـم قـد        كاستيو بيتريزي وآخرين  ضية  المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان أنه لم يثبت في ق        

أثناء اإلدالء بالشهادة األولية " استحثوا على قول الحقيقة"وبالرغم من أنه كان واضحا أن المتهمين      . انتهك
إلى أن أية عقوبـة أو      "أمام قاضي المحكمة العسكرية الخاصة للتحقيق، ليس هناك في السجالت ما يشير             

أي دليل يوحي   "كما لم يكن هناك     "  استخدمت لتهديدهم بها إن هم لم يقولوا الحقيقة        أية تبعة قانونية ضارة   
بأن المتهمين طولبوا بأن يشهدوا بعد أداء قسم أو أن يحلفوا على قول الحقيقة وهذا وذاك كان من شأنهما                   

  ١٤٩."أن ينتهكا حقهم في االختيار بين اإلدالء بشهادة وعدم اإلدالء بها
  

المعاملة غير  /ام األدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق الوسائل        حظر استخد  ١-٧-٣
  القانونية

 من المبادئ التوجيهية بشـأن دور       ١٦وردت في الفصل السادس إشارة إلى المبدأ التوجيهي         
يعتقـدون  "أعضاء النيابة العامة التي مفادها أن على هؤالء األعضاء أن يرفضوا استخدام األدلة التـي                

باللجوء إلى طرق غير قانونية ممـا يشـكل انتهاكـا           "أنه تم الحصول عليها     " ى ُأسس معقولة  باالستناد إل 
خاصة حين تنطوي مثل هذه الطـرق علـى         " خطيرا لحقوق اإلنسان التي يتمتع بها الشخص المشتبه فيه        

  .اللجوء إلى التعذيب أو غيره من التعديات على حقوق اإلنسان
 من اتفاقية مناهضة التعـذيب      ١٥ه القضية ترد في المادة      وهناك أحكام دولية ذات عالقة بهذ     

 مـن االتفاقيـة     ١٠وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينـة والمـادة               
تضمن كل  " من االتفاقية اآلنف ذكرها تنص على أن         ١٥فالمادة  . األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه    

تشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إال               دولة طرف عدم االس   
وهناك حكـم مماثـل   ".  إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على اإلدالء بهذه األقوال           

كـدليل  "التعذيب األدلة التي يتم الحصول عليها باستخدام     "تتضمنه االتفاقية األمريكية يقضي بعدم مقبولية       
  ". في إجراءات قانونية
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في  (بيري ضد جامايكا. أ، ٣٣٠/١٩٨٨البالغ رقم  ١٤٥                                                           

  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٧- ١١، الفقرة ٢٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨١يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في  (لوبيز بورغوز ضد أوروغواي. ر. س، R.2/52البالغ رقم  ١٤٦

اآلراء  (تيتي إزكويردو ضد أوروغواي. أ. م، R.18/73؛ والبالغ رقم ١٣، الفقرة ١٨٣، الصفحة A/36/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
 .٩، الفقرة ١٨٦، الصفحة الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٢أبريل / نيسان١المعتمدة في 

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٣مارس / آذار٢٩دة في اآلراء المعتم (إستريال ضد أوروغواي. أ. م، ٧٤/١٩٨٠البالغ رقم  ١٤٧
 ٢٠اآلراء المعتمدة في (بالنر ضـد نيكاراغـوا . ز. ، ر٣٢٨/١٩٨٨؛ والبالغ رقم ١٠، الفقرة ١٥٩، الصفحة A/38/40، الرسمية للجمعية العامة

  .٤- ١٠، الفقرة ١٨، الصفحة )المجلد الثاني(، A/49/40، ة للجمعية العامةالوثائق الرسمي، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤يوليه /تموز
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في  (بيري ضد جامايكا. ، أ٣٣٠/١٩٨٨البالغ رقم  ١٤٨

  .٣- ١١رة ، الفق٢٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، للجمعية العامة
١٤٩ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 210, paras. 167-168.  
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 بعبارات أقل قطعا مـن      تمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية صيغ      ) ٧(٦٩والمادة  
أن الشواهد التي يتم الحصول عليها عن طريق انتهاك هذا النظام األساسي أو الحقـوق اإلنسـانية      "حيث  

  : إذا مااالمعترف بها دوليا ال يمكن قبوله
   ذلك الدليل؛موثوقية االعتماد علىكان االنتهاك يلقي بظالل من الشك على   )أ(

  أو

إذا كان من شأن القبول باألدلة أن يكون منافيا لسالمة اإلجراءات أو مخـالً بهـا                  )ب(
  ".بشكل خطير

وليس من الممكن حتى اآلن معرفة الكيفية التي ستفسر بها هذا الحكم المحكمة الجنائية الدولية               
يبدو على أية حال أنه يوفر إمكانية لها للنظر في األدلة التي يتم الحصول عليهـا بوسـائل غيـر                    ولكن  

مع سالمة  " متناقضا"قانونية شريطة أال يكون هناك أي شك في موثوقية تلك األدلة والقبول بها ال يكون                
اتفاقيـة   مـن    ١٥وعلى ضوء البيانات الواضحة في مواضع أخرى ومن ضـمنها المـادة             . اإلجراءات

مناهضة التعذيب يجوز، من ناحية أخرى، افتراض أن األدلة التي يتم الحصول عليها باستخدام التعـذيب   
 لألدلة التي ال يمكن التعويل عليها والتي من شأن استخدامها أن يكون متناقضاً بالفعـل                جيداًتشكل مثاالً   

  . مع سالمة اإلجراءات
د مالحظة أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان قد ذكرت         وأخيراً من األهمية بمكان في هذا الصد      

أن يمنع القانون استخدام البيانـات      ] من العهد الدولي   [٧أن من المهم لمنع االنتهاكات التي تمس المادة         "
أو االعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب المعاملـة المحظـورة                 

  ١٥٠."ات مقبولة في اإلجراءات القضائيةبوصفها بيانات أو اعتراف

يظل حق المتهم في أال يكره على الشهادة على نفسه حقا سارياً أثناء إجراءات 
وهذا يعني أنه يجب على سلطات التحقيق أن تتجنب الضغط المادي أو . المحاكمة

والمتهم الذي يدلي . النفسي المباشر أو غير المباشر ألغراض الحصول على اعتراف
تراف بعد تعرضه لمثل هذا الضغط المحرم يجب أن يوجه نظر السلطات المعنية باع

، إلى هذا الضغط المحرم فإن هو لم يفعل ذلك عالموضو) قضاة(بمن فيها قاضي 
 .فلربما ينظر في هذا اإلكراه المحرم عند الفصل في التهمة الجنائية الموجهة إليه

ا متيقظين ألي عالمة من عالمات يجب على القضاة والمدعين العامين أن يكونو
اإلكراه الالقانوني المتصل باالعترافات وال يسمح لهم بالتذرع بتلك االعترافات ضد 

  .الشخص المتهم
إن استخدام األدلة واالعترافات التي يتم الحصول عليها باستخدام التعذيب هو 

 .استخدام مناف للقانون وينبغي حظره صراحة بموجب القانون الوطني

  

غليظ للتأكيد والخط ال(؛ ١٢، الفقرة ١٤١ الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، الوارد في ٢٠انظر التعليق العام رقم  ١٥٠                                                           
  ).وهو مضاف
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الحق في استدعاء شهود وفي مناقشة المتهم لهم بنفسه أو من قبل              ٨-٣
  غيره

 من العهد الدولي على أن لكل متهم بجريمة جنائية حق التمتـع أثنـاء               )ه)(٣(١٤تنص المادة   
بالحق في أن يناقش شهود االتهام بنفسه أو من قبل غيره وأن يحصل علـى الموافقـة   "النظر في قضيته    
مـن  ) د)(٣(٦وتحتوي المادة   ". ود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام        على استدعاء شه  

مـن  ) و)(٢(٨االتفاقية األوروبية لحقوق  اإلنسان على حكم صيغ بشكل مماثل، على حـين أن المـادة                 
 أن حق الدفاع في مناقشة الشهود الحاضرين في المحكمة وفي"االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تتضمن 

وترد صـيغة   ". يؤتى بخبراء أو غيرهم من األشخاص، كشهود، يمكن لهم أن يلقوا الضوء على الوقائع             
 من النظام األساسي للمحكمـة الجنائيـة        )  ه)(٤(٢٠مماثلة لصيغة العهد الدولي في هذا الصدد في المادة          

الجنائية الدوليـة الخاصـة      من النظام األساسي للمحكمة      )  ه)(٤(٢١الدولية الخاصة برواندا وفي المادة      
  .بيوغوسالفيا السابقة

*****  
حقاً ال حد لـه فـي المطالبـة        )    ه)(٣(١٤ووفقاً للجنة المعنية بحقوق اإلنسان ال توفر المادة         

، وحيثما ال يكون هناك دليل على أن رفض المحكمة استدعاء           "بحضور شهود يستدعيهم المتهم أو محاميه     
 كما هو الشـأن في الحالة التي تكون فيها األدلة          -ع مبدأ تكافؤ السالح     البعض من الشهود ال يتعارض م     

  ١٥١.) ه)(٣(١٤ ال يشكــل ذلك انتهاكا للمادة -ال صلة لها بالقضية قيد النظر وال تشكل جزءاً منها 
أما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الدولة الطرف يمكن اعتبارها مسؤولة عن عدم قيام محامي                

ال يمكن اعتبارها مسؤولة عن األخطاء المدعاة       "تدعاء الشهود، رأت اللجنة أن الدولة الطرف        الدفاع باس 
يتبين بوضوح أو كان المفروض أن يتبين بوضوح للقاضـي أن سـلوك             إال أن   ] المحامي[التي يرتكبها   

  ١٥٢".المحامي مناٍف لتحقيق العدالة
بذل السـتدعاء الشـهود الثالثـة       مما ال جدال فيه أن أي جهد لم ي        "وفي قضية رئي فيها أن      

مـن  "الحظت اللجنة أنـه     " المحتملين من أجل اإلدالء بشهادتهم بخصوص صاحب البالغ أثناء المحاكمة         
غير الواضح استنادا إلى المواد المعروضة عليها وإلى المحضر الحرفي للمحكمة أن قرار المحامي بعدم               

وفي هذه الظـــروف فـــإن القصـور عـن     ". استدعاء الشهود لم يتخذ في إطار الممارسة لمهمته 
استجواب من يشهد لصاحـب البالغ لم يكن معزواً للدولة الطــرف فلـم يحـدث أي خـرق للمـادة                  

  ١٥٣.) ه)(٣(١٤
ال يكون هناك ما ينم عن أن صاحب البالغ أو محاميه قد            ) ١(وعموما يمكن القول إنه حيثما      

ليس هناك  ) ٢(يالت اإلعداد للدفاع كانا غير كافيين، و      اشتكيا إلى قاضي الموضوع من أن توقيت أو تسه        
قرار المحامي بعدم استدعاء الشهود لم يكن ممارسة لمهامه أو أن القاضي أبطل طلبـاً               "ما يدل على أن     

قـد  ) ج(أو  ) ب)(٣(١٤؛ فإن اللجنة تعزف عن الخلوص إلـى أن المـادة            "كان قد قدم باستدعاء الشهود    
  ١٥٤.انتهكت

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٢نوفمبر / تشرين الثاني٥اآلراء المعتمدة في  (غوردن ضد جامايكا. د، ٢٣٧/١٩٨٧البالغ رقم  ١٥١                                                           
  .٣-٦، الفقرة ١٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٥اآلراء المعتمدة في  (ري ضد جامايكاها، ٦١٠/١٩٩٥البالغ رقم  ١٥٢
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٤-٧، الفقرة ٥٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/54/40، الرسمية للجمعية العامة

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٤المعتمدة في اآلراء  (يونغ ضد جامايكا. ب، ٦١٥/١٩٩٥البالغ رقم  ١٥٣
  .٥- ٥، الفقرة ٧٥- ٧٤، الصفحتان )المجلد الثاني (A/53/40، الرسمية للجمعية العامة

الوثائق قة األمم المتحدة، ، الوارد في وثي)١٩٩٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في  (كولينز ضد جامايكا. ت، ٣٥٦/١٩٨٩البالغ رقم  ١٥٤
  .١- ٨، الفقرة ٨٩- ٨٨، الصفحتان )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة
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  ريدقضية 
ادعاء صاحب البالغ أن المحكمة قصرت في منح المحامي الحد          " لم تنكر الدولة الطرف      ريدية  في قض 

وعلى هذا النحو تبينت اللجنة وجود انتهـاك للمـادة          " األدنى الكافي من الوقت إلعداد استجواب الشهود      
ليه إال يوم بـدء  وادعى صاحب البالغ أن المساعدة القانونية التي يوفرها المحامي لم تسند إ      ).    ه)(٣(١٤

محاكمته وأن قاضي الموضوع رفض تأجيال لتمكين المحامي من مناقشة القضية مـع موكلـه؛ ووفقـاً               
إنه لم يكن يدري ما األسئلة التـي        "وقال لـه   " لم يكن مهيأ على اإلطالق    "لصاحب البالغ فإن المحامي     

  ١٥٥."سيطرحها على الشهود

  
العهد في قضية رفضت فيها المحكمـة الوطنيـة         من  ) ٥( و )  ه)(٣(١٤وانتهكت كذلك المادة    

  ١٥٦."األمر بشهادة خبير لها أهميتها الحاسمة بالنسبة للقضية"
*****  

استرشدت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بالسوابق القضائية الصادرة عن المحكمة           
 ما يجب أن يتمثل في فرصة       من االمتيازات التي يتمتع بها المتهم     "األوروبية لحقوق اإلنسان فارتأت أن      

استجواب شهود االتهام أو العمل على استجوابهم والحصول على حضور واسـتجواب الشـهود الـذين                
كاسـتيو   وعلى هذا النحـو فـإن قضـية          ١٥٧."يشهدون لـه في نفس الظروف التي تتاح لشهود االتهام        

ظرا ألن القانون الذي طبق فـي       من االتفاقية األمريكية قد انتهكت ن     ) و)(٢(٨، المادة   بيتروزي وآخرين 
لم يسمح باستجواب الشهود الذين كانت شهادتهم هي أساس التُهم الموجهـة            "اإلجراءات القانونية المعنية    

والمشكلة التي خلقها عدم السماح باستجواب الشـرطة واألفـراد العسـكريين            . ضد الضحايا المزعومين  
 بالحصول على مشورة المحامي إلى أن أبـدوا ببيانـاتهم           حقيقة أن المشتبه فيهم لم يسمح لهم      ... فاقمتها  
، وهو وضع وجد فيه محامي الدفاع نفسه مجردا من جميع الوسائل لدحض األدلة التي جمعـت                 "للشرطة

  ١٥٨."والمسجلة في تقرير التحقيق الذي أعدته الشرطة
*****  

 دلتـا األوروبية في قضية    من االتفاقية األوروبية، رأت المحكمة      ) د)(٣(٦وفيما يتعلق بالمادة    
  :ما يلي

من حيث المبدأ يجب تقديم األدلة بحضور الشخص المتهم في جلسة علنية بغية التداعي بين               "
بيد أن هذا ال يعني أنه لكي تستخدم بيانات الشهود كأدلة ينبغي على الـدوام أن                . الخصمين

اة من البيانـات التـي يـتم        فاستخدام األدلة المستق  : يدلى بها في جلسة علنية داخل المحكمة      
) د(٣الحصول عليها في مرحلة ما قبل المحاكمة ليس في حد ذاته متعارضا مع الفقـرتين                

وكقاعدة عامة فإن هذه الحقوق تقتضي      .  شريطة أن تحترم حقوق الدفاع     ٦من المادة   ) ١(و

الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (ريد ضد جامايكا. س، ٢٥٠/١٩٨٧البالغ رقم  ١٥٥                                                           
  .٨٧ من الصفحة ٤ التي تقرأ باالقتران مع الفقرة ٣- ١١، الفقرة ٩١، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40، للجمعية العامة

، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٦يوليه / تموز١٢اآلراء المعتمدة في  (غارسيا فوينزاليدا ضد إكوادور. ل. ج، ٤٨٠/١٩٩١البالغ رقم  ١٥٦
  .٥-٩، الفقرة ٥٥، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

١٥٧ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 205, para. 154; for the 
European case-law see Eur. Court HR, case of Barberà, Messegué and Jabardo, judgment of 6 December 1998, Series A, No. 146 

and Eur. Court HR, Bönisch case, judgment of 6 May 1985, Series 92.  
١٥٨ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 205, paras. 153 and 156.  
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 بهـا   أن يعطى الشخص المتهم الفرصة الكافية والمالئمة للطعن والتشكيك في شهادة ُأدلـي            
  ١٥٩" ....ضده إما وقت إدالء الشاهد ببيانه أو في مرحلة أخرى الحقة من اإلجراءات

 التي ُأدين فيها صاحبها على أساس شهادة أدلى بها شـاهد فـي              دلتاوتبعا لذلك، وفي قضية     
مرحلة التحقيق لدى الشرطة، لم يتمكن ال صاحب الدعوى وال محاميه من الطعن في مصـداقية ذلـك                  

) ١(٦ت المحكمة األوروبية إلى حصول انتهاك للحق في محاكمة عادلة بمقتضـى المـادة               الشاهد خلص 
  ١٦٠.من االتفاقية) د)(٣(و

  أوتربيرتنغرقضية 
ُأدين صاحب البالغ بالتسبب في ضرر بدني البنة زوجتـه وزوجتـه السـابقة               أوتربيرتنغرفي قضية   

والحظـت  . أن بياناتهما تُليت أثناء المحاكمة    والضحيتان كلتاهما رفضتا اإلدالء ببيانات في المحكمة مع         
" من االتفاقية ) د)(٣(و) ١(٦المحكمة األوروبية أنه بالرغم من أن تالوة بياناتهما ال تتعارض مع المادة             

 ٦إال أن استخدامها كدليل يستوجب مع ذلك التقيد بحقوق الدفاع وهذا التقيـد هـو موضـوع المـادة                    
لم يعط فرصة في    "صدق بوجه خاص اعتبارا لكون صاحب الدعوى        وهذا ي ". وغرضها الواجب حمايته  

 وبمـا أن    ١٦١."أي مرحلة من اإلجراءات السابقة الستجواب األشخاص الذين تُليت بياناتهم أثناء الجلسة           
صاحب الدعوى منع من استجواب زوجته السابقة وابنة زوجته أو من العمل على اسـتجوابهما بشـأن                 

بوصفها دلـيالً   " مصداقيتهما وبالنظر إلى أن محكمة االستئناف عاملت بياناتهما          بياناتهما بغية الطعن في   
لم يحاكم صاحب الدعوى محاكمة عادلة وفي ذلـك  " على حقيقة االتهامات التي وجهتها المرأتان كلتاهما 

  ١٦٢.من االتفاقية) د)(٣(و) ١(٦خرق للمادة 

  
الشهود الدليل الوحيـد الـذي بنـت عليـه          بيد أنه في الحالة التي لم تشكل فيها تالوة بيانات           

المحكمة الوطنية قرارها انتهت المحكمة إلى أن صاحب الدعوى لم يحرم من محاكمة عادلة األمر الذي                
  ١٦٣.معاً) د)(٣(و) ١(٦يتعارض مع المادة 

الوارد " شاهد"ومما تجدر مالحظته أن السوابق القضائية للمحكمة األوروبية تفيد بأن مصطلح            
ويمكن أن يشمل على هذا النحو، وعلى سبيل المثال،         " يجب أن يعطى تفسيرا مستقال    ) "د)(٣(٦ة  في الماد 

  ١٦٤.في المحكمة" بشهادة مباشرة"البيانات التي يدلي بها لموظفي الشرطة أشخاص ال يدلون 

للشخص المتهم الحق في استدعاء واستجواب أو العمل على استجواب شاهد االتهام 
وتبعاً لذلك ولكفالة المحاكمة العادلة يجب على . لتي توفر لالدعاءفي نفس الظروف ا

 .المحكمة الوطنية أن تتيح إمكانية استجواب الشاهد عن طريق تداعي الخصمين

. والحق في استدعاء الشهود ال يعني أنه يمكن استدعاء عدد ال حصر لـه من هؤالء
  .ون به له عالقة بالقضيةفالشهود الذين يدعون يجب أن يكون المحتمل أن ما يدل

ويجب على المحاكم الوطنية أن تعطي المتهم أو محاميه الوقت الكافي إلعداد 
  .استجواب الشهود

                                                           ١٥٩ Eur. Court HR, Delta Case v. France, judgment of 19 December 1990, Series A, No. 191-A, p. 16, para. 36.  
  .٣٧المرجع نفسه، الفقرة  ١٦٠
١٦١ Eur. Court HR, Case of Unterpertinger v. Austria, judgment of 24 November 1986, Series A, No. 110, pp. 14-15, para. 31.  
  .٣٣-٣٢، الفقرتان ١٥، الصفحة المرجع نفسه ١٦٠
١٦٣ Eur. Court HR, Asch Case v. Austria, judgment of 26 April 1991, Series A, No. 203, p. 11, paras. 30-31.  
١٦٤ See e.g. Eur. Court HR, Windisch Case v. Austria, judgment of 27 September 1990, Series A, No. 186, pp. 9-10, para. 23.  
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ويجب على القاضي أن ينتبه إلى العيوب الواضحة التي تعتري السلوك المهني 
 لمحامي الدفاع وأن يتدخل، عند الضرورة، بغية كفالة الحق في المحاكمة العادلة بما

 .في ذلك التكافؤ في السالح

  

  الشهود محجوبو الهوية ١-٨-٣
ال تنظم معاهدات حقوق اإلنسان التي يتناولها هذا الدليل قضية الشهود محجوبي الهوية، ولكن              

 من النظام الداخلي وأدلة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمحكمة الجنائية الدوليـة              ٦٩المادة  
وفي حالة المحكمة الخاصـة بروانـدا،       ". حماية الضحايا والشهود  "فيا السابقة تتناول    الخاصة بيوغوسال 

  : على ما يلي٦٩تنص المادة 
في الظروف االستثنائية يحق ألي من الطرفين أن يطلب من غرفة المحاكمة عدم               )ألف"(

 الكشف عن هوية الضحية أو الشاهد الذي ربما يكون في خطر أو يتهدده الخطـر إال أن                
  .تقرر الغرفة خالف ذلك

يجوز لغرفة المحاكمة، عند الفصل في تدابير الحماية الموفرة للضحايا وللشهود،             )باء(
  .أن تتشاور مع وحدة دعم الضحايا والشهود

 يتم الكشف عن هوية الضحية أو الشاهد في وقت كـاف سـابق              ٧٥رهنا بالمادة     )جيم(
  ". االدعاء والدفاعللمحاكمة إلتاحة الوقت الكافي من أجل إعداد

 من النظام الداخلي وأدلة المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة صـيغت            ٦٩والمادة  
  :بشكل يختلف اختالفا طفيفا ونصها كاآلتي

في الظروف االستثنائية يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى غرفة المحاكمة األمـر               )ألف"(
ن أن يكونا في خطر أو يتهددهما الخطر إال أن بعدم الكشف عن هوية ضحية أو شاهد يمك 
  .يوضع الشخص المعني تحت حماية المحكمة

يجوز لغرفة المحاكمة، في الفصل في التدابير الوقائية الواجب توفيرها للضـحايا              )باء(
  .وللشهود التشاور مع القسم الخاص بالضحايا والشهود

والشاهد في وقت سابق للمحاكمـة   يتم الكشف عن هوية الضحية ٧٥رهنا بالمادة    )جيم(
  ".كاٍف ويتيح الوقت الكافي إلعداد الدفاع

للتـدابير  "من النظام الداخلي للمحكمة الخاصة بيوغوسالفيا السابقة        ) ألف(٧٥وتكرس المادة   
 أو بناء علـى     من تلقاء ذاتها  " أو للغرفة    من تلقاء ذاته  وتسمح للقاضي   " المتعلقة بحماية الضحايا والشهود   

ذه وذاك أو الشهود أو الضحايا أو الشهود المعنيين أو شعبه الضحايا والشـهود بـاألمر باتخـاذ                  طلب ه 
شريطة أن تكون هذه التدابير متمشية مع        الضحايا والشهود     خصوصية وحماية التدابير المناسبة لكفالة    

ـ    ) ألف(٧٥والمادة  ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف     ("حقوق المـتهم   ي للمحكمـة   من النظـام األساس
الجنائية الدولية الخاصة برواندا شبيهة إلى حد كبير بالمادة السابقة ولكنها تشير بـدال مـن ذلـك إلـى                    

 في  ٧٥من المادة   ) باء(والفقرة  ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف    ( الضحايا والشهود    "خصوصية وأمن "
 لغرض حمايـة الحـق فـي        فة المشورة في غر كلتا الحالتين تُعنى بالتدابير الممكن للمحكمة أن تتخذها         

  :وهذه التدابير تشمل ما يلي. أمن الضحايا والشهود/الخصوصية وحماية
حذف األسماء والمعلومات التي تسمح بالتعرف علـى الهويـة مـن الوثـائق الرسـمية العامـة                   

 للمحكمة؛/للغرفة

 عدم الكشف للعامة عن أي وثائق رسمية تحدد هوية الضحية؛ 
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استخدام األجهزة التي تغير في الصورة أو الصوت أو عن طريق التلفزيون المقفـل              إبداء الشهادة ب   
 الدائرة؛

 إسناد أسماء مستعارة؛ 

 الجلسات المغلقة؛ 

التدابير المالئمة التي تسهل شهادة الضعفاء من الضحايا والشهود مثل التلفزيون المقفـل الـدائرة                
  .اُألحادي االتجاه

الداخلي لهاتين المحكمتين، قوام المبدأ اإلرشادي هـو لـزوم أن           ومثلما يمكن تبينه من النظام      
ولهذا الغرض فإن هذه التدابير ال ترتئي       " متمشية مع حقوق المتهم   "تكون تدابير حماية الضحايا والشهود      

مجهولية الهوية بصورة دائمة سواء بالنسبة للضحايا أو للشهود أو للطرفين نفسيهما إذ ال بد من الكشف                 
والنهج الذي تبنته المحكمتان    .  كاٍف يتيح الوقت الالزم إلعداد المحاكمة      قبل المحاكمة بوقت  هما  عن هويت 

الجنائيتان الدوليتان يوفر حالً مهماً لمشاكل األمن العويصة ويصون في الوقت نفسه الحق فـي الـدفاع                 
  .المجدي

*****  
ى النظر فيها في إطار      التي جر  كوتوفسكي في قضية    لجوء إلى شهود مجهولي الهوية برز     وال

من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والتي تم فيها االستماع إلى أقوال شـاهدين             ) د)(٣(و) ١(٦المادة  
اثنين من قبل الشرطة وفي إحدى الحاالت من قبل القاضي الذي يتولى استجواب الشهود ولكن لم يسـمع            

عدم سـماع أقـوال الشـهود أثنـاء         "ألمر على   ولم يقتصر ا  . إلى أقوالهما في محاكمة صاحب الدعوى     
لم يتيسر فـي أي     "ولذلك  " في غياب السيد كوتسوفسكي ومحاميه    ... المحاكمة بل إن تصريحاتهما ُأخذت      

 وقد ُأتيحت للدفاع، في جملة أمور،       ١٦٥."مرحلة من المراحل استجوابهما من قبل المتهم أو من ينوب عنه          
ولكن طبيعة ونطـاق    "اشرة عن طريق القاضي القائم باالستجواب       بصورة مب " إمكانية تقديم أسئلة خطية   

كانا مقيدين إلى حد كبير بحكم القرار القائل بوجوب الحفاظ علـى            ... األسئلة الممكن أن يطرحها الدفاع      
" زادت تعقيدا الصعوبات التي واجهها صاحب الـدعوى       " وهذه الحقيقة    ١٦٦."إخفاء هوية صاحبي البيانات   

لدفاع على غير علم بهوية الشخص الذي يسعى الستجوابه فقد يحرم من الجزئيات التـي               إذا كان ا  "ألنه  
األخطـار  "وفي نظر المحكمة األوروبية أن      ". تمكّنه من البرهنة على تحيزه أو عدائه أو عدم مصداقيته         

  ١٦٧."الكامنة في حالة كهذه واضحة للعيان
ستبعدة بحكم غيـاب األشـخاص      كل محكمة من المحاكم كانت م     "وهناك جانب آخر وهو أن      

محجوبي الهوية المذكورين من التمعن في مالمحهم أثناء االستجواب لدى المحكمة ليتكـون انطباعهـا               
 وصاحب الدعوى الذي وراءه ماض جنائي طويل، كان قد ُأديـن بالسـطو      ١٦٨."الخاص بشأن موثوقيتهم  

 بالتذرع بالحاجة الداعية لتوازن     على مصرف وقد دافعت الحكومة عن استخدام الشهود محجوبي الهوية         
وفي هذه الحالـة    . مصالح المجتمع، والمتهم والشهود أنفسهم بالنظر إلى تواتر تخويف الشهود في هولندا           

سـبب منطقـي للتخـوف مـن        "بعينها، كان ألصحاب البيانات التي بنيت عليها إدانة صاحب الدعوى           
  ١٦٩."االنتقام

                                                           ١٦٥ Eur. Court HR, Kostovski Case v. the Netherlands, judgment of 20 November 1989, Series A, No. 166, p. 20, para. 42.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٦٦
  .المرجع نفسه ١٦٧
  .٤٣المرجع نفسه، الفقرة  ١٦٨
  .٤٤، الفقرة ٢١المرجع نفسه، الصفحة  ١٦٩
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لم يكن يفتقر إلى    "دفاع في الحجج التي ساقتها الحكومة       وبالرغم من إقرار المحكمة بأن خط ال      
  :حرفياًومضت في سبيلها إلى اإلدالء بالبيان التالي الذي يستحق االستشهاد به " ليس حاسما"إال أنه " القوة

بالرغم من أن تزايد اإلجرام المنظم يتطلب بال شك اتخاذ التدابير المالئمة إال أن الدفوع               "
ة تبدو للمحكمة وكأنها تعير وزناً غير كاف لما أسماه محامي الـدفاع             المقدمة من الحكوم  

". مصلحة كل فرد في مجتمع متمدن في إجراءات قضائية ممكن السيطرة عليها وعادلـة             "
... والحق في إقامة العدل على النحو المنصف يحتل مكانة بارزة في مجتمع ديمقراطـي               

واالتفاقية ال تحظر، فـي مرحلـة       . جراءاتوال يمكن التضحية به في سبيل التسريع باإل       
التحقيق من اإلجراءات الجنائية، االعتماد على مصادر من قبيـل المخبـرين مجهـولي              

بيد أن استخدام البيانات المجهولة هوية أصحابها في وقت الحق كدليل كاٍف تنبني             . الهوية
نطوي علـى القيـود     فهي ت . عليه اإلدانة كما هو الشأن في هذه الحالة فتلك مسألة أخرى          

وفي . ٦الموضوعة على حقوق الدفاع وهذه القيود منافية للضمانات المتضمنة في المادة            
 إلـى البيانـات   " إلى حد حاسـم   "الحقيقة قبلت الحكومة بأن إدانة صاحب الدعوى تستند         

  ١٧٠.محجوبة المصدر

يـة األوروبيـة    من االتفاق ) ١(٦إذا ُأخذت هي والمادة     ) د)(٣(٦ويترتب على ذلك أن المادة      
  . يتضح أنهما انتهكتا في هذه الحالة

إن الشهادة التي يدلي بها ضحايا وشهود مجهولو الهوية أثناء المحاكمة شهادة غير 
ويجب . قانونية، ولكن يمكن في حاالت استثنائية أن تستخدم أثناء التحقيقات الجنائية

ابق كاف قبل بداية الكشف عن هوية الضحايا والشهود مجهولي الهوية في وقت س
 .اإلجراءات التي تتوخاها المحكمة وذلك لكفالة المحاكمة العادلة

  

  الحق في المساعدة المجانية التي يقدمها المترجم  ٩-٣
) و)(٣(٦من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمـادة          ) و)(٣(١٤تفيد المادة   

أن يزود مجانا بترجمان إذا كـان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة            "من االتفاقية األوروبية أنه يحق لكل شخص        
 حق المتهم في أن يساعده مجانا     "من االتفاقية األمريكية    ) أ)(٢(٨وتضمن المادة   ". المستخدمة في المحكمة  

". مترجم تحريري أو شفوي إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم باللغة التي تستخدمها الهيئة القضائية أو المحكمة                 
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة الخاصـة بروانـدا والمـادة             ) و)(٤(٢٠كما تنص المادة    

فيا السابقة على الحـق فـي       من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسال       ) و)(٤(٢١
  .لمتهم ال يحسن فهم لغة هاتين المحكمتين أو ال يتكلمها" الحصول على مساعدة مجانية يوفرها ترجمان"

*****  
وكما جاء على لسان اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فإن المسـاعدة المجانيـة التـي يوفرهـا       

شكل فيها جهل اللغة التي تستخدمها المحكمة أو        بأهمية أساسية في الحاالت التي ي     "ترجمان هي حق يتسم     
مسـتقل عـن    "وهي باإلضافة إلى ذلك حق      ". الصعوبة في فهمها عقبة كأداء أمام إعمال الحق في الدفاع         

 بيد أن خدمات    ١٧١."النتائج التي تسفر عنها اإلجراءات وينطبق على كافة األجانب فضالً عن رعايا البلد            
إذا كان المتهم أو شهود الدفاع يواجهون صعوبة في فهـم اللغـة التـي               "  الترجمان ال ينبغي أن تتاح إال     

  .ع نفسه، ونفس الصفحة والفقرةالمرج ١٧٠                                                           
  .١٣، الفقرة ١٢٥ الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،) ١٤المادة  (١٣التعليق العام رقم  ١٧١
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 أن توفر الدول مـا      ١٤وليس من باب االنتهاك للمادة      . ١٧٢."تستخدمها المحكمة أو في التعبير بهذه اللغة      
 في المحكمة واشتراط محاكمة عادلة ال يعطي الدول األطـراف واليـة    واحدةيلزم الستخدام لغة رسمية     

واطن لغته األم غير اللغة التي تستخدمها المحكمة رسميا بخدمات ترجمان إذا كان هذا المواطن               تزويد م 
  ١٧٣.قادراً على التعبير عن نفسه تعبيراً مالئماً باللغة الرسمية

) و)(٣(١٤ وال المـادة     ١٤ويترتب على ذلك أنه ال الحق في محاكمة عادلة الوارد في المادة             
قوبل فيها طلب مواطن فرنسي لغته اُألم البريتونية ولكنه كان يتكلم الفرنسـية             قد انتهكتا في الحالة التي      

لم يظهـر   "وفي هذه الحالة    . برفض توفير خدمات مترجم فوري أثناء مداوالت المحكمة ضده في فرنسا          
صاحب البالغ أنه هو أو الشهود الذين استدعوا فيما يخصه كانوا قادرين علـى اإلجابـة علـى أسـئلة                    

 وأوضحت اللجنة أن الحق في محاكمـة عادلـة          ١٧٤." بلغة فرنسية بسيطة ولكنها تفي بالغرض      المحكمة
ال تعني ضـمناً أن     "من العهد   ) و)(٣(١٤مقروءة باالقتران مع المادة     ) ١(١٤المنصوص عليه في المادة     

ى العكس مـن    بل عل " المتهم يلزم أن يمكّن من التعبير باللغة التي يتكلمها عادة أو يتكلمها بأقصى سهولة             
من أن المتهم قادر بما فيـه الكفايـة         "كما هو الشأن في هذه الحالة       " إذا ما كانت المحكمة على يقين     "ذلك  

على التعبير باللغة التي تستخدمها المحكمة فليست المحكمة مطالبة بأن تتأكد مما إذا كان بالنسبة للمـتهم                 
  ١٧٥." تستخدمها المحكمةأنه يفضل أن يعبر عن نفسه بلغة أخرى غير اللغة التي

*****  
 من االتفاقية األوروبية    )  ه)(٣(٦ورأت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، فيما يخص المادة         

يكون من باب المناقض للمعنى العادي لعبارة       " وفي نظرها    ١٧٦."اإلعفاء المطلق "تعني  " مجانا"أن عبارة   
أن يقتصر مدلول ")  ه()٣(٦رى وبخاصة المادة  من ناحية أخ٦المادة " لغرض وهدف"من ناحية و" مجانا"

 وعدم منع المحاكم الوطنية مـن تحميـل         -هذه الفقرة على ضمان الحق في اإلعفاء المؤقت من السداد           
 ٦ نظرا ألن الحق في محاكمة عادلة الـذي تتـوخى المـادة    -الشخص المدان تكاليف الترجمة الشفوية  

كما تفسر في سياق الحق في محاكمـة عادلـة          )    ه()٣(٦لمادة   وبالتالي فإن ا   ١٧٧".الحفاظ عليه سينتقص  
  )١(٦تضمنها المادة 

تعني أن المتهم الذي ال يمكن أن يفهم أو يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة لـه الحـق                 "
في الحصول مجاناً على مساعدة مترجم شفوي لغرض الترجمة التحريريـة أو الشـفوية              

لمستخدمة في اإلجراءات التي تتخذ ضده والتـي يلزمـه أن           لكافة المستندات أو البيانات ا    
  ١٧٨."يفهما لكي يحظى بمحاكمة عادلة

ة ألمانيـا االتحاديـة إلـى       وبالتالي تم الخلوص في الحاالت التي عمدت فيها محاكم جمهوري         
من )    ه()٣(٦لب الترجمة الفورية تكاليف هذه الترجمة إلى أن هذا اإلجراء يشكل انتهاكاً للمادة              ا ط تحميل
  ١٧٩.االتفاقية

  

ثائق الرسمية الو الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ١٩٩٠يوليه / تموز٢٥اآلراء المعتمدة في  (غيسدون ضد فرنسا. د، ٢١٩/١٩٨٦البالغ رقم  ١٧٢                                                           
  .٢- ١٠، الفقرة ٦٧، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40، للجمعية العامة

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة الفقرة ١٧٣
  .٣- ١٠المرجع نفسه، الفقرة  ١٧٤
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٧٥
١٧٦ Eur. Court HR, Case of Luedicke, Belkacen and Koç, judgment of 28 November 1978, Series A, No. 29, para. 40 at p. 17.  
  .١٨، الصفحة ٤٢المرجع نفسه، الفقرة  ١٧٧
  .٤٨، الفقرة ٢٠المرجع نفسه، الصفحة  ١٧٨
  .٥٠-٤٩، الفقرتان ٢١-٢٠المرجع نفسه، الصفحتان  ١٧٩
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للمتهم غير القادر على أن يتكلم أو يفهم اللغة التي تستخدمها السلطات أثناء النظر في 
دعوى قضائية جنائية ُأقيمت ضده، الحق في أن يحصل مجاناً على ترجمة فورية أو 

وهذا الحق يمارس بمعزل عن . تحريرية لكافة الوثائق المستخدمة في هذه الدعوى
 .لنهائية للمحاكمةالنتيجة ا

  

  الحق في حكم مسبب  ١٠-٣
بالرغم من أن معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية األربع ال تشير صراحة إلى الحق في حكـم                

بما في ذلك الحـق فـي علنيـة         " بالمحاكمة العادلة "مسبب إال أن هذا الحق متأصل في األحكام المتعلقة          
مـن  ) ٢(٢٣حكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمادة       من النظام األساسي للم   ) ٢(٢٢والمادة  . الحكم

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة تنصان كلتاهما على أن األحكـام              
يجب أن تكون مرفوقة برأي خطي مسبب يمكن أن يذيل بآراء منفصـلة             "الصادرة عن هاتين المحكمتين     

من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن القرارات الصادرة عـن           ) ٥(٧٤لمادة  وتفيد ا ". أو مخالفة 
يجب أن تكون خطية وأن تتضمن بيانا كامال ومسببا بالنتيجة التي توصلت إليها غرفـة               "غرفة المحاكمة   

  ".المحكمة بشأن األدلة واالستنتاجات
*****  

من الشكاوى المتعلقة بقصور المحـاكم عـن        وقد بحثت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان العديد        
مـن العهـد الواجـب      ) ٥(و) ج)(٣(١٤وقد بحثت هذه الشكاوى في إطار المـادة         . إصدار حكم مسبب  

واستنادا إلـى   ". قراءتهما معاً بحيث تتاح دون تأخير ممارسة الحق في مراجعة اإلدانة والحكم الصادر            "
  ، )٥(١٤ المادة السوابق القضائية الصادرة عن اللجنة في إطار

في غضون مهلة معقولة الحصول على كافة األحكـام         يحق للشخص المدان أن يتاح له،       "
 بغيـة التمتـع     الخطية المسببة على النحو الواجب بالنسبة لكافـة حـاالت االسـتئناف           

بالممارسة الفعلية للحق في أن تُراجع اإلدانة والحكم مـن قبـل محكمـة أعلـى طبقـا                  
  ١٨٠."للقانون

 على سبيل المثال حيث حكم على صاحب الـبالغ باإلعـدام، قصـرت              فرانسيسية  وفي قض 
محكمة االستئناف في إصدار حكم خطي طيلة السنوات التسع التي تلت عدم سماعها لدعوى االستئناف،               

 ثـم إن التـأخير      ١٨١.من العهد ) ٥(و) ج)(٣(١٤وهو تأخير ليس معقوال بجميع المقاييس وينتهك المادة         
ديم األحكام الخطية كان من أثره في حاالت عديدة عدم تمكن السجناء في جامايكـا مـن                 الحاصل في تق  

  .الوصول لحقهم في االستئناف أمام مجلس الملكة الخاص
*****  

ووفقاً للسوابق القضائية القائمة على صعيد المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان والتي تعكـس             
المفترض في األحكام الصادرة عن المحاكم والهيئات القضائية أن         مبدًأ ذا عالقة بإقامة العدل على النحو        "

معرفة إلى أي مدى يمكن لواجب بيان       "غير أن   ". تبين البيان الكافي األسباب التي بنيت عليه هذه األحكام        
األسباب أن يطبق يختلف باختالف طبيعة القرار ويجب أن يحدد في ضـوء الظـروف التـي تكتنـف                   

الوثائق ، والواردة وفي وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (فرانسيس ضد جامايكا. ف، ٣٢٠/١٩٨٨البالغ رقم  ١٨٠                                                           
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٢- ١٢، الفقرة ٦٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة

 ٣١اآلراء المعتمدة في  (اسميث ضد جامايك. ل، ٢٨٢/١٩٨٨انظر أيضاً على سبيل المثال البالغ رقم . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٨١
  .٥- ١٠، الفقرة ٣٥، المرجع نفسه، الصفحة )١٩٩٣مارس /آذار
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تلـزم  "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان      ) ١(٦ ذلك، وبالرغم من أن المادة        عالوة على  ١٨٢."القضية
المحاكم بإصدار قرارات مسببة فال ينبغي فهم ذلك على أنه يقتضي جوابا مفصـالً علـى كـل حجـة                    

... أن تكتفي، عند رفضها لدعوى االسـتئناف        "وتبعا لذلك يمكن على هذا النحو لمحكمة ما         . ١٨٣."تُساق
 اشـتكى   غارسيا رويـز   وفي قضية    ١٨٤." األسباب المبينة في الحكم الصادر عن المحكمة األدنى        بإقرار

غير أن المحكمة   .  في مدريد لم تعطه أي رد على الحجج التي قدمها          محكمة المقاطعة صاحب البالغ من    
نـاء  وأنه أث " كان بإمكانه أن يفيد من إجراءات تداعي الخصمين       "األوروبية الحظت أن صاحب الدعوى      

وعلى هـذا   ". كان بوسعه أن يقدم الحجج التي يراها ذات عالقة بقضيته         "مختلف مراحل تلك اإلجراءات     
النحو حددت األسباب الوقائعية والقانونية التي بني عليها قرار الدرجة األولى القاضي بعدم سماع دعواه               

أيد البيان  " فإنه   لمحكمة المقاطعية ا أما فيما يتعلق بالحكم بشأن االستئناف الصادر عن          ١٨٥"تحديدا مفصالً 
بالوقائع واألسباب القانونية المحددة في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى مـن حيـث إنهـا ال                  

أن يدفع بأن هـذا الحكـم       "وتبعاً لذلك ليس في إمكان صاحب الدعوى        ". تتعارض مع ما لديها من نتائج     
  ١٨٦."ة كان يستصوب صدور بيان باألسباب أكثر تفصيالًيفتقر إلى األسباب ولو أنه في القضية الراهن

من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان       ) ب)(٣(و) ١(٦وفي قضية بحثت في إطار المادة       
اشتكى صاحب الدعوى من أنه لم يعط نسخة من الحكم الخطي الكامل الصادر عـن محكمـة الدرجـة                   

وخلصت اللجنة  . ان سيتقدم بطلب استئناف أو ال يتقدم      األولى في الوقت الذي كان عليه أن يقرر ما إذا ك          
وكانت نسخة من الحكـم فـي شـكلها    . األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أن هذا التقصير ال ينتهك االتفاقية   

المختصر متاحة لالطالع عليها لدى قلم سجل المحكمة اإلقليمية وكان يمكن أن تتاح للدفاع نسخة لو أن                 
ولم تبد  . األقل تمت تالوة منطوق الحكم علنا وبحضور محامي صاحب الدعوى         الدفاع طلب ذلك؛ وعلى     

المحكمة أي رأي فيما يخص الممارسة المتبعة في هولندا فيما يخص األحكام في شكلها المختصر التـي                 
وفي الظـروف التـي     . يمكن تعزيزها بصيغة أكثر تفصيالً فقط في الحاالت التي يقدم فيها طلب بالطعن            

 القضية خلصت المحكمة أساسا إلى أن القضايا التي بنى عليهـا صـاحب الـدعوى دفاعـه                  تكتنف هذه 
وأنـه لـذلك ال     ) وهي حقيقة لم ينكرها صاحب الدعوى     (عولجت في الحكم الصادر في شكله المختصر        

تأثرت بشكل ال مبرر لـه بسبب غياب نص كامل         "يمكن القول بأن حقوق صاحب الدعوى في الدفاع قد          
  ١٨٧."للحكم

  
  االفتقار إلى الحكم المسبب والقضايا التي تنطوي على الحكم باإلعدام  ١-١٠-٣

في جميع القضايا وخاصة    "أكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بشكل متسق على أن لإلنسان           
في القضايا التي تنطوي على الحكم باإلعدام الحق في أن يحاكم وفي أن يستأنف الحكـم دون تـأخير ال                    

 ومثلما تقدم بيانه وفي الحاالت التي       ١٨٨."ياً كانت النتيجة التي تسفر عنها اإلجراءات القضائية       مبرر لـه أ  
منع فيها االفتقار إلى حكم مسبب صاحب البالغ من المضي في إقامة دعوى االستئناف، وجد أن المـادة                  

 الحياة كما تحميه    وانتهاك هذه األحكام من نتائجه األخرى انتهاك الحق في        . قد انتهكت ) ٥(و) ج)(٣(١٤

                                                           ١٨٢ Eur. Court HR, Case of García Ruiz v. Spain, judgment of 21 January 1999, Reports 1999-I, p. 97, para. 26.  
  .٩٨، في الصفحة ٢٦المرجع نفسه، الفقرة  ١٨٣
  .صفحة والفقرةالمرجع نفسه، ونفس ال ١٨٤
  .٢٩، الفقرة ٩٩المرجع نفسه، الصفحة  ١٨٥
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٨٦
١٨٧ Eur. Court HR, Case of Zoon v. the Netherlands, judgment of 7 December 2000, paras. 39-51 of the text of the judgment as 

/int.coe.echr.www//:http: site-s web’published on the Court.  
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في  (كولينز ضد جامايكا. ت، ٣٥٦/١٩٨٩البالغ رقم  ١٨٨

  .٣-٨، الفقرة ٨٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة
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 يترتب على العبارات الصريحة التي تنطوي عليها        ٦ من العهد نظرا ألنه وفقا للتعليق العام رقم          ٦المادة  
   أن عقوبة اإلعدام٦المادة 

ال ينبغي أن تفرض إال وفقاً للقانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة وبما ال يتعارض مع               "... 
جرائية الوارد بيانها في العهد بما في ذلك الحـق فـي            ويجب التقيد بالضمانات اإل   . العهد

محاكمة منصفة من قبل محكمة مستقلة وافتراض البراءة والضمانات الدنيا المتعلقة بالدفاع       
وهذه الحقوق تنطبق باإلضـافة إلـى       . والحق في أن يراجع الحكم من قبل محكمة أعلى        

  ١٨٩."الحق في التماس العفو أو التخفيف من العقوبة

الواردة " تُفرض فيها عقوبة اإلعدام النهائية دون الوفاء بالشروط       "لتالي وفي الحاالت التي     وبا
 من العهد تنتهك وهي المادة التي تنص في الفقرة الثانية منها علـى أنـه ال                 ٦ فإن المادة    ١٤في المادة   

  ١٩٠."على نحو يتعارض مع أحكام هذا العهد"يجوز فرض عقوبة اإلعدام 
*****  

حرمانـا  " جنديا شكل    ٢٤اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أيضا أن إعدام         كما رأت   
 من الميثاق األفريقـي لحقـوق اإلنسـان         ٤لهؤالء الجنود من حقهم في الحياة كما تضمنه المادة          " تعسفيا

والشعوب حيث إن المحاكمة التي جرت لهم قد انتهكت ضمانات المحاكمة حسـب األصـول المرعيـة                 
  ١٩١.من الميثاق) أ)(١(٧ عليه في المادة المنصوص

يجب على المحاكم في جميع األوقات أن تبين أسباب ما تتخذه من قرارات بالرغم 
 .من أن ليس عليها أن تجيب على كل حجة يسوقها المتهم

يحق للشخص المدان أن يتلقى حكماً مسبباً في غضون مهلة معقولة؛ وذلك الحكم 
  .دعوى االستئنافأساسي بالنسبة لغرض إقامة 

والتنفيذ الدقيق لهذه الحقوق مهم بدرجة خاصة في القضايا التي تنطوي على الحكم 
 .باإلعدام

  

  مبدأ ال عقوبة بدون نص/عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي  ١١-٣
 مـن   ٩من الميثاق األفريقـي والمـادة       ) ٢(٧من العهد الدولي والمادة     ) ١(١٥تضمن المادة   

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية      ٢٢من االتفاقية األوروبية والمادة     ) ١(٧ية والمادة   االتفاقية األمريك 
 الحق في عدم اإلدانة بسبب أي فعل أو االمتناع عن فعل            - بعبارات تتباين تباينا طفيفا      -الدولية جميعها   

تفاقيـة األوروبيـة    مـن اال  ) ١(٧من العهد والمادة    ) ١(١٥والمادة  . لم يكن يشكل جريمة وقت ارتكابه     
 مـن االتفاقيـة األمريكيـة       ٩في هذا الصدد على حين أن المادة        " القانون الوطني والدولي  "تشيران إلى   

 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتصل بالجرائم         ٢٢والمادة  ". القانون النافذ "تتحدث فقط عن    
  ".التي تندرج في نطاق الوالية القضائية للمحكمة"

كولينز ضد . ، ت٣٥٦/١٩٨٩، انظر كذلك البالغ رقم ٧، الفقرة ١١٦-١١٥، الصفحتان  األمم المتحدةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن ١٨٩                                                           
، )المجلد الثاني (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في (جامايكا 
  .٤-٨، الفقرة ٨٩الصفحة 

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣مارس / آذار٢٥اآلراء المعتمدة في  (كولينز ضد جامايكا. ت، ٣٥٦/١٩٨٩غ رقم البال ١٩٠
  .٤-٨، الفقرة ٨٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة

١٩١ ACHPR, Forum of Conscience (on behalf of 24 soldiers) v. Sierra Leone, Communication No. 223/98, decision adopted 
during the 28th Ordinary session, 23 October – 6 November 2000, para. 19 of the text of the decision published at   

.http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/223-98.html 
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منع تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي أمر أساسي في مجتمع يسوده حكم القانون وجانـب               و
 ومـن ثـم األمـان القـانوني         إمكانية التنبؤ أو التكهن من الناحية القانونية      من جوانبه يتمثل في كفالة      

 إلـى إنـزال     وتبين التجربة أنه كان هناك في كثير من األحيان، أثناء األزمات الشديدة، نزوع            . لألفراد
من العهـد   ) ٢(٤العقوبة بأثر رجعي على بعض نواحي السلوك، ولكن مثلما يمكن أن يتجلى من المادة               

من االتفاقية األوروبية تقرر جعل الحق في       ) ٢(١٥من االتفاقية األمريكية والمادة     ) ٢(٢٧الدولي والمادة   
ييد ويجب بناء على ذلك تطبيقه بكـل        عدم إدانة الشخص بموجب قوانين ذات أثر رجعي حقا ال يقبل التق           

  .قوته حتى في أحلك حاالت الطوارئ
*****  

من العهد في قضية حكـم      ) ١(١٥وتبينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وجود انتهاك للمادة         
بالرغم من  " االنتماء إلى جمعية لها أغراض هدامة     "فيها على صاحب البالغ بثماني سنوات سجنا بسبب         

  ١٩٢.لتي ارتكبت كانت قانونية أثناء ارتكابهاأن األفعال ا
*****  

 ضد نيجيريا كان على اللجنـة األفريقيـة لحقـوق           رايتس أجندا أند أذرس    ميدياوفي قضية   
 مـع المـادة     ١٩٩٣ الخاص بالصحف لعام     ٤٣اإلنسان والشعوب أن تتدارس مدى توافق المرسوم رقم         

ذا أثر رجعي نص في جملة أمـور علـى جريمـة            وهذا المرسوم الذي كان     .من الميثاق األفريقي  ) ٢(٧
أو عقوبة سجن طويلة للشخص الذي يملك أو ينشر أو يطبع صحيفة            /يعاقب عليها بغرامة ثقيلة الوطأة و     
للميثاق الـذي تبنتـه الحكومـات       " التفسير الحرفي "وأدانت اللجنة   . لم تسجل بموجب المرسوم المذكور    

بيد . نظراً ألن جانب رجعية األثر في المرسوم لم ينفذ        ) ٢(٧ادة  فاحتجت بأنه لم يكن هناك أي انتهاك للم       
  ) ٢(٧أن اللجنة ترى أن المادة 

يجب أن يقرأ على أنه يمنع ليس فقط اإلدانة وإنزال العقوبة على أفعال لم تكن تشكل                "... 
والمتوقع أن ينظر المواطنون إلى القـوانين    . جريمة وقت ارتكابها بل تطبيقها بأثر رجعي      

فإن تغيرت القوانين وكان أثرها رجعياً قوضت سيادة القانون ألن األفراد ال            . ظرة جدية ن
وبالنسبة لمواطن يتقيد   . يمكنهم أن يتبينوا في أي وقت من األوقات أن أفعالهم غير قانونية           

  ١٩٣."بالقانون يعد جانب عدم التقيد هذا رهيباً بغض النظر عن احتماالت العقوبة المنتظرة

ليست واثقة كليا مـن أن أحـداً أو أيـة           " لسوء الحظ "اللجنة، عالوة على ذلك، أنها      وأضافت  
احتمال المالحقة خطر   "وهي ترى أن    . ٤٣صحيفة لم يتأثر حتى اآلن من جراء رجعية أثر المرسوم رقم            

سوم رقـم   وتبعاً لذلك فإن المر   ". قدسية القوانين ... القانون الجائر والذي ال يقبل التنفيذ يقوض        "و" جدي
  ١٩٤.من الميثاق األفريقي) ٢(٧ ينتهك المادة ٤٣

*****  
بيـد أن   ). ١(٧لقد تناولت المحكمة األوروبية عدداً من القضايا المتنوعة في إطـار المـادة              

وفي نظر المحكمة األوروبيـة، أن      . المبادئ األساسية لتفسير المحكمة لهذه المادة هي التي سيتم تناولها         
التطبيق الرجعي األثر للقانون الجنائي على النحو الـذي ال يخـدم مصـلحة              "فقط  ال تحظر   ) ١(٧المادة  
تجسد، بصورة أعم، المبدأ القائل بأن القانون وحده هو الذي يحـدد الجريمـة              "بل إن هذه المادة     " المتهم

، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٠أكتوبر / تشرين األول٢٩اآلراء المعتمدة في  (ر ضد أوروغوايواينبرغ. أ، R.7/28البالغ رقم  ١٩٢                                                           
  .١٦، الفقرة ١١٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/36/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

١٩٣ ACHPR, Media Rights Agenda and Others v. Nigeria, Communications Nos. 105/93, 128/94, 130/94 and 152/96  قرار اتخذ ،
ار آ   ا٥٩ و٥٨ ؛ الفقرتان١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٣١في  ّ ا   :  

html.96_152_94-130_94-128_93-105/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
  .٦٠المرجع نفسه، الفقرة  ١٩٤
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ئي ال  فضال عن المبدأ القائل بأن القانون الجنا      ) ال جريمة وال عقاب إال بموجب القانون      (ويصف العقوبة   
 وهذا الشـرط   ١٩٥."يجب أن يّؤول تأويالً واسعاً عن طريق القياس مثالً وذلك على حساب مصلحة المتهم             

عندما يكون  "وهو شرط يتم الوفاء به      " الجريمة يجب أن تحدد بوضوح في القانون      "المهم يعني ضمنا أن     
ة من تفسير المحـاكم لتلـك        باالعتماد على الصيغة ذات الصلة وإذا اقتضى األمر بمساعد         -الفرد قادرا   

 ورأت المحكمة كذلك    ١٩٦." على معرفة األفعال وحاالت االمتناع عن الفعل التي تجعله مسؤوالً          -الصيغة  
 المتهم  يخدم مصلحة أنه في الحاالت التي طبقت فيها األحكام الجديدة من القانون الجنائي على النحو الذي               

  ١٩٧. من العهد لم تنتهك)١(٧ فإن المادة يعوقهاوليس على النحو الذي 
  

مبدأ عدم المحاكمة بـنفس التهمـة مـرتين أو حظـر المحاكمـة                ١٢-٣
  واالستهداف لها على ذات الجرم مرتين

من العهد الدولي حظر المحاكمة أو االستهداف لها علـى ذات الجـرم             ) ٧(١٤تتضمن المادة   
ز تعريض أحد مجدداً للمحاكمـة أو       ال يجو " ومفاده أنه    عدم المحاكمة بنفس التهمة مرتين    مرتين أو مبدأ    

للعقاب على جريمة سبق أن ُأدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقاً للقانون ولإلجراءات الجنائية في كل                  
إن الشخص المتهم الـذي     : "من االتفاقية األمريكية تضمن هذا المبدأ بالعبارات التالية       ) ٤(٨والمادة  ". بلد
وينص البروتوكـول   ". ف ال ينبغي أن يتعرض لمحاكمة جديدة للسبب نفسه         بحكم ليس قابال لالستئنا    برئ
ال ينبغي أن يتعرض أحد للمحاكمـة أو        "منه على أنه    ) ١(٤ الملحق باالتفاقية األوروبية في المادة       ٧رقم  

للعقوبة مجدداً في دعوى قضائية جنائية وفي ظل الوالية القضائية لنفس الدولة على جريمة كان قد برئ                 
) ٢(٤إال أنه وفقا للمادة     ".  أو ُأدين بمقتضى القانون أو اإلجراء الجنائي المتبعين في تلك الدولة           ا نهائيا يهف

إذا كان هناك دليل على     ... ال تمنع إمكان إعادة فتح القضية من جديد         "من البروتوكول فإن هذه األحكام      
 اعترى اإلجراءات السابقة من شـأنه       وجود وقائع جديدة أو اكتشفت حديثا أو إذا كان هناك عيب أساسي           

 ال يقبل التقييد فـي ظـل االتفاقيـة          عدم المحاكمة لنفس التهمة مرتين    ومبدأ  ". أن يؤثر في نتيجة القضية    
  ).٧من البروتوكول رقم ) ٣(٤راجع المادة (األوروبية 

 والمـادة    من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا        ٩وأخيراً تنص المادة    
 مـن  ٢٠ من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة وكـذلك المـادة    ١٠

النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على الحماية من المحاكمة واالستهداف لها على نفـس الجـرم                
بيد أنه في   .  محكمة من المحكمتين   مرتين فيما يخص الجرائم التي ترتكب في نطاق الوالية القضائية لكل          

ظل النظام األساسي للمحكمة الخاصة برواندا والمحكمة الخاصة بيوغوسالفيا السابقة هناك اسـتثناءات             
بدالً " جريمة عادية "فيما يخص األشخاص الذين حوكموا من قبل المحاكم الوطنية على فعل يوصف بأنه              

إذا ما كانت إجراءات المحكمة     "ني الدولي وعالوة على ذلك      للقانون اإلنسا " الخطير"من وصفه باالنتهاك    
الوطنية غير نزيهة أو غير مستقلة وكانت صممت بقصد حماية المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية أو                

من النظام األساسي   ) ٢(١٠والمادة  ) ٢(٩انظر المادة   " (إذا ما كانت القضية لم تالحق بالسرعة المطلوبة       
من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية أيضـاً علـى          ) ٣(٢٠كما تنص المادة    ). نمتيلكل من المحك  

غرضها حماية األشخاص المعنيين مـن المسـؤولية        "استثناءات تخص إجراءات المحاكم األخرى التي       
ذلك من  أو إذا ما كانت تلك اإلجراءات في غير         " الجنائية عن الجرائم في إطار الوالية القضائية للمحكمة       

ال تطبق بشكل مستقل أو حيادي وفقا لمعايير المحاكمة التي تُراعى فيها األصول الواجبة التـي   "الحاالت  
يعترف بها القانون الدولي واتبعت تلك اإلجراءات بطريقة ال تتمشى، في الظروف السائدة، مع القصـد                

  ".المتمثل في تقديم الشخص المعني للعدالة
                                                           ١٩٥ Eur. Court HR, Case of Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A, No. 260-A, p. 22, para. 52.  

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ١٩٦
١٩٧ Eur. Court HR, Case of G. v. France, judgment of 27 September 1995, Series A, No. 325-B, p. 38, paras. 24-26.  
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 تمنع فقط المحاكمة واالستهداف     - شأنها كشأن االتفاقية األوروبية      - من العهد ) ٧(١٤والمادة  
عـدم  وال تضـمن    " فيما يخص الجريمة التي تم الفصل فيها في دولة معينة         "لها على ذات الجرم مرتين      

  ١٩٨."فيما يتعلق باالختصاصات الوطنية لدولتين اثنتين أو أكثر "محاكمة الشخص مرتين على نفس التهمة
 أنه عندما تكون المحكمة االستئنافية الوطنية قد ألغت بالفعل الئحة ثانية باالتهام             ومن الواضح 

 هناك أي انتهاك للمـادة      فلن يكون  عدم جواز محاكمة الشخص على نفس الجرم مرتين       وتقر من ثم مبدأ     
  . على سبيل المثال١٩٩،من العهد) ٧(١٤

*****  
) ٤(٨ كما تضمنه المـادة      تهمة مرتين عدم جواز محاكمة الشخص بنفس ال     وفيما يتعلق بمبدأ    

من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان بينت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسـان أن هـذا المبـدأ                 
مصمم لحماية حقوق األفراد الذين حوكموا بموجب وقائع محددة من التعرض لمحاكمة جديـدة لـنفس                "

تسـتخدم االتفاقيـة    ... أخرى دولية لحماية الحقـوق،      للصيغة المستخدمة بصكوك    "ولكن خالفا   " السبب
 وهذا يعني، على    ٢٠٠."التي هي عبارة أعم بكثير وتخدم مصلحة الضحية       " لنفس السبب "األمريكية عبارة   

سبيل المثال، أنه إذا ما برئت ذمة شخص من قبل المحاكم العسكرية من تهم الخيانة فإنه مما يتعـارض                   
ة أن يحاكم ذلك الشخص في وقت الحق في محاكم مدنية على الوقائع نفسـها               من االتفاقي ) ٤(٨مع المادة   

 رأت المحكمة   ليزا تامايو  وفي الواقع، وفي قضية      ٢٠١.ولو باالستناد إلى أوصاف مختلفة كاإلرهاب مثالً      
) ٤(٨تتعارض في حد ذاتها مع المادة       " الخيانة"و" اإلرهاب"أيضا أن القوانين بمراسيم والمتضمنة جرائم       

أن تفسر تفسـيرا متمـاثال فـي حـدود          "الممكن  " األفعال غير المحددة تحديداً دقيقا    "يث إنها تشير إلى     ح
 وبعبارة أخرى فقد أفضت إلى ظهور عدم االطمئنـان  ٢٠٢.كما تم ذلك في حالة بعينها " الجريمتين كلتيهما 

  .غير المقبول من المنظور القانوني
*****  

 ٧ من البروتوكول رقم     ٤ الوارد في المادة     لجرم مرتين عدم جواز المحاكمة على نفس ا     ومبدأ  
 المتعلقة بصاحب بالغ كان سبق أن ُأدين من قبـل           غرادينرالملحق باالتفاقية األوروبية انتهك في قضية       

ووفقا للمحكمة اإلقليميـة    . المحكمة اإلقليمية األسترالية لتسببه في وفاة أدى إليها إهماله وهو يقود سيارته           
ت على القانون الجنائي كانت نسبة الكحول في الدم لدى صاحب هذه الدعوى لم تبلغ المستوى                التي ارتكز 

 بيد أن المحامي العام للمقاطعة اختلف في الـرأي مـع هـذا              ٢٠٣.الذي من شأنه أن يشكل عامالً مشدداً      
امها االستنتاج وتذرع بالقانون المتعلق بحركة النقل على الطرق ففرض غرامة على صاحب الدعوى قو             

 ورأت المحكمة األوروبية أنـه بـالرغم مـن أن           ٢٠٤."أسبوعان سجناً بسبب السياقة تحت تأثير الكحول      "
" بتحديـد الجريمـة   "القانون الجنائي والقانون المتعلق بحركة النقل على الطرق اختلفا كالهما فيما يتعلق             

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٢القرار المعتمد في  (ضد إيطاليا. ب. أ، ٢٠٤/١٩٨٦البالغ رقم  ١٩٨                                                           
  .٣-٧، الفقرة ٢٤٤، الصفحة A/43/40، الرسمية للجمعية العامة

الوثائق رد في وثيقة األمم المتحدة، ، الوا)١٩٩٢مارس / آذار٢٦اآلراء المعتمدة في  (تيران جيجون ضد إكوادور، ٢٧٧/١٩٨٨البالغ رقم  ١٩٩
  .٤-٥، الفقرة ٢٧٢، الصفحة A/47/40، الرسمية للجمعية العامة

٢٠٠ I-A Court HR, Loayza Tamayo Case v. Peru, judgment of September 17, 1977, OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, 1997  
Annual Report I-A Court HR, p. 213, para. 66. 201Ibid., pp. 213-215, paras. 66-77.  

  .٦٧- ٦٦، الفقرتان ٢١٥-٢١٣المرجع نفسه، الصفحات  ٢٠١
  .٦٨، الفقرة ٢١٣المرجع نفسه، الصفحة  ٢٠٢
٢٠٣ Eur. Court HR, Case of Gradinger v. Austria, judgment of 23 October 1995, Series A, No. 328-C, p. 66, para. 55.  
  .٩، الفقرة ٥٥ نفسه، الصفحة المرجع ٢٠٤
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األمر الذي يشكل انتهاكا    " هاستندت القرارات المطعون فيها إلى أساس السلوك نفس       " طبيعتها وغرضها "و
  ٢٠٥.عدم جواز محاكمة الشخص بنفس التهمة مرتينلمبدأ 

فقد كان صاحب الـدعوى يسـوق       .  كانت غير ذلك   أوليفيرابيد أن النتيجة النهائية في قضية       
 تسيارته في طريق مغشاة بالجليد والثلج عندما حادت السيارة إلى الجهة األخرى من الطريق فاصطدم              

وقد برأ قاضي الشرطة في وقـت الحـق سـاحة           .  ثم بثانية ُأصيب سائقها إصابات خطيرة      بسيارة أولى 
 من القانون االتحادي المتعلق بحركة النقل على الطرق ٣٢ و٣١صاحب الدعوى على أساس أن المادتين     

يف  حيث إنها لم تعدل سرعة السيارة بحيث تتك        أن السائقة لم تفلح في السيطرة على سيارتها       "بناء على   
 وفـي وقـت     ٢٠٦.وحكم عليها بغرامة مقدارها مائة فرنك سويسري      ". مع أحوال الطريق التي تسير فيها     

الحق أصدر مكتب المحامي العام اإلقليمي أمراً جزائياً يقضي بتغريم صاحبة الدعوى بدفع ألفي فرنـك                
ون الجنـائي   مـن القـان   ١٢٥وهذا يتعارض مع المادة     " حيث تسبب إهمالها في إصابة بدنية     "سويسري  

 فرنك سويسري وبعد خصم الغرامة األولى       ١٥٠٠السويسري؛ وأثناء االستئناف خُفض مبلغ الغرامة إلى        
 وأمام المحكمة األوروبية    ٢٠٧؛ فرنك سويسري  ١٣٠٠ فرنك سويسري حكم عليها بدفع       ٢٠٠التي مقدارها   

 ودفعت بالقول إن نفـس      ،٧ من البروتوكول    ٤لحقوق اإلنسان اشتكت صاحبة الدعوى من انتهاك المادة         
الحادث قد أدى إلى إدانتها مرتين المرة األولى لعدم قدرتها على السيطرة على سيارتها ثم ما تسبب فيـه                   

  ٢٠٨.إهمالها من إصابة بدنية
مثال نموذجي لفعل بمفـرده يشـكل جـرائم مختلفـة           "وفي نظر المحكمة األوروبية أن هذا       

(Concours idéal d'infractions) "المميزة لهذا المفهوم هي أن الفعل الواحد قـد قُسـم إلـى    والسمة 
فإن الجريمة األخطر هي التي عادة ما تستوعب الجريمـة          "وفي حاالت كهذه    " جريمتين منفصلتين اثنتين  

   بيد أن المحكمة رأت٢٠٩."األقل خطورة منها
ظـرا ألن   ن٧ من البروتوكول رقم     ٤أن ليس هناك في تلك الحالة ما يشكل انتهاكا للمادة           "

ذلك الحكم يمنع من أن يحاكم الشخص مرتين على نفس الجرم على حين أنه في الحاالت                
  يشـكل (Concours idéal d'infractions) المتعلقة بالفعل المفرد الذي يشكل جرائم مختلفـة 

  ٢١٠."فعل إجرامي واحد جريمتين اثنتين منفصلتين

شأنه أن يكون أكثر تمشيا مع المبـادئ        مما من   "وأضافت المحكمة من ناحية أخرى قولها إنه        
الناظمة  إلقامة العدل على النحو السليم بالنسبة للحكم على الجريمتين كلتيهما اللتين نتجتا عـن الفعـل                  

ولما كان هذا األمـر     " اإلجرامي ذاته لو أن الحكم صدر من قبل نفس المحكمة في ظل نفس اإلجراءات             
نظراً  "٧ من البروتوكول رقم     ٤للمادة  " القة بموضوع االمتثال  غير ذي ع  "غير ذلك في هذه القضية فهو       

ألن ذلك الحكم ال يستبعد الجرائم المنفصلة ولو كانت هذه الجرائم جزءاً من فعل بمفرده تجري المحاكمة                 
عليه في محاكم مختلفة خاصة في الحاالت التي تكون فيها العقوبات، كما هو الشأن في هذه الحالة غيـر                   

 أوليفيرا لذلك فإن قضية     ٢١١."لى اعتبار أن الجريمة األخطر تستوعب ما هو أقل خطورة منها          تراكمية ع 
التي توصلت فيها محكمتان مختلفتان إلى نتائج غير متسقة بصدد          ... كانت متميزة عن قضية غرادنغر      "

  .٥٥، الفقرة ٦٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢٠٥                                                           
٢٠٦ Eur. Court HR, Case of Oliveira v. Switzerland, judgment of 30 July 1998, Reports 1998-V, p. 1994, para. 10; emphasis added.  
  .ف؛ الخط الغليظ للتأكيد وهو مضا١٢-١١المرجع نفسه، الفقرتان  ٢٠٧
  .٢٢، الفقرة ١٩٩٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢٠٨
  .٢٦، الفقرة ١٩٩٨المرجع نفسه، الصفحة  ٢٠٩
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢١٠
  .٢٧المرجع نفسه، الفقرة  ٢١١



   من المحاكمة إلى الحكم النهائي- الجزء الثاني :  الحق في محاكمة عادلة- الفصل السابع 

 ٢٧٣ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 ٤ادة   وتبعاً لذلك لم يحدث انتهاك للم      ٢١٢."نسبة الكحول في الدم الذي يجري في عروق صاحب الدعوى         
  . في هذه القضية٧من البروتوكول 

لكل شخص الحق في أال يدان على نفس السلوك الذي لم يكن يشكل جريمة جنائية 
 . وال يجوز أبداً تقييدهفي جميع األوقاتوهذا الحق ينطبق . وقت ارتكابه

إمكانية التنبؤ في المجال إن حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي أمر أساسي لكفالة 
التي تعني أن القوانين يجب أن تكون واضحة وضوحاً يكفي لتوجيه سلوك وني القان

الفرد والذي يجب أن يكون قادراً على المعرفة، ربما ببعض المساعدة القانونية، بما 
  .يشكل سلوكاً إجرامياً أو غير إجرامي

ويضمن القانون الدولي الحق في أال يحاكم الشخص مرتين على نفس الجرم، كحد 
وفي أوروبا، ال يمنع مبدأ عدم جواز محاكمة . ى داخل ذات الدولة الواحدةأدن

الشخص بنفس التهمة مرتين احتمال أن يحاكم الشخص على جرائم منفصلة منشؤها 
 . فعل إجرامي واحد

  

 الحدود التي تفرض على العقوبة  .٤
  

  الحق في االستفادة من العقوبة األخف  ١-٤
 من االتفاقية األمريكية التي تمنع فرض عقوبة        ٩العهد الدولي والمادة    من  ) ١(١٥تنص المادة   

أشد من تلك التي كانت سارية وقت ارتكاب الفعل الجنائي وتنص على أنـه إذا حـدث، بعـد ارتكـاب                     
. الجريمة، أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيـف                

من العهـد الـدولي     ) ٢(٤راجع المادة   (تقييدها حتى أثناء حاالت الطوارئ العامة       وأحكام كهذه ال يجوز     
وال يتناول الميثاق األفريقي هذه المسائل على حـين أن المـادة            ). من االتفاقية األمريكية  ) ٢(٢٧والمادة  

كانـت  من االتفاقية األوروبية تقتصر على حظر اللجوء إلى العقوبات التي هي أشد من تلك التي                ) ١(٧
مـن االتفاقيـة    ) ٢(١٥راجـع المـادة     (سارية وقت ارتكاب الجريمة؛ وهذا الحكم ال يقبل التقييد أيضاً           

  ).األوروبية
  

 .Eur: على سبيل المثال انظر بمبدأ عدم جواز المحاكمة بنفس التهمة مرتينولالطالع على حاالت أخرى تتعلق . ٢٨المرجع نفسه، الفقرة  ٢١٢                                                           
Court . Eur; and int.coe.echr.hudoc://http; for the text see 2001 May 29Austria, judgment of . Court HR, Case of Franz Fischer v

HR, Ponsetti and Chesnel v. France, decision of 14 September 1999, Reports 1999-VI.  
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  ولشقضية : مسألة التدابير الوقائية
من االتفاقية األوروبية وهي تتعلق بصاحب دعوى صدر بحقه         ) ١(٧ في إطار المادة     ولشبحثت قضية   

وطبق باإلضافة إلى ذلك على     . بب جرائم االتجار غير المشروع بالمخدرات     حكم بالسجن لمدة طويلة بس    
وامتناع صـاحب   .  ارتكاب الجرائم المعنية   بعدنفس الشخص أمر بالمصادرة يستند إلى قانون بدأ نفاذه          

. الدعوى عن دفع األموال كان من شأنه أن يتسبب في استصدار حكم الحـق بالسـجن لمـدة سـنتين                   
في ظل االتفاقيـة وعنـد      " مستقل ذاتياً "هو مفهوم   " عقوبة"وروبية إلى أن مصطلح     وأشارت المحكمة األ  

قد انتهكت في هذه الحالـة،      ) ١(٧خلصت المحكمة إلى أن المادة      " تجاوز المظاهر والنظر إلى الحقائق    
صاحب الدعوى واجه إجحافا نتيجة ألمر صدر يعتبر أشد تأثيراً من اإلجحاف الذي كان سيتعرض               "ألن  
 وهذا االستنتاج ال يعني أن المحكمة كانت تعارض اللجـوء إلـى             ٢١٣.ه للجرائم التي أدين بها حينها     لـ

وإنما هي نددت بتطبيق    " على صعيد مكافحة آفة االتجار غير المشروع بالمخدرات       "تدابير مصادرة أشد    
  ٢١٤.بأثر رجعيتلك اإلجراءات 

  

  التوافق مع المعايير القانونية الدولية  ٢-٤
ود أخرى على الحق في فرض عقوبات فيما يتصل باإلدانة الجنائية تنبثق من الشروط              هناك قي 

الواردة في قانون حقوق اإلنسان الدولي عموماً وتتعلق بصورة أخص بمنع العقوبة البدنيـة والتقييـدات                
  .الشديدة على اللجوء إلى عقوبة اإلعدام وحظر ذلك اللجوء

  
  العقوبة البدنية ١-٢-٤

من ) ٢(٥ من الميثاق األفريقي والمادة      ٥ من العهد الدولي والمادة      ٧ر بأن المادة    يجدر التذكي 
 من االتفاقية األوروبية، في جملة مواد أخرى، جميعها تحظر اللجوء إلـى             ٣االتفاقية األمريكية والمادة    

كافة األوقـات وال    وهذا المنع يسري في     . المهينةالتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو         
  . يسمح بوضع أي قيود

*****  
يتصل ليس فقـط     "٧والحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضاً أن المنع الوارد في المادة            

باألفعال التي تتسبب في األلم الجسمي بل يحظر أيضاً األفعال التي تسبب المعانـاة النفسـية للضـحايا،                  
  باإلضافة إلى ذلك،

ع ليشمل العقوبة البدنية بما في ذلك العقوبة المفرطة التي يؤمر بهـا             يجب أن يمتد المن   "
  ٢١٥.كعقاب على جريمة من الجرائم أو كإجراء تربوي أو تأديبي

" العقوبة المفرطـة  "بيد أنه ليس من الواضح ما الذي تعنيه اللجنة في هذا المقام بإشارتها إلى               
وصياتهم المقدمة إلى الدول األطراف فيمـا يتصـل         ولكن عند الحكم استنادا إلى أسئلة أعضاء اللجنة وت        

                                                           ٢١٣ Eur. Court HR, Case of Welch v. the United Kingdom, judgment of 9 February 1995, Series A, No. 307-A, p. 14, para. 35  
  .٣٦، الفقرة ١٥-١٤المرجع نفسه، الصفحتان  ٢١٤
خط الغليظ للتأكيد وهو ، وال٥، الفقرة ١٣٩ الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،، )٧المادة  (٢٠التعليق العام رقم  ٢١٥

  .مضاف
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بالنظر في التقارير الدورية، يعتبرون استخدام العقوبة البدنية شكال غير مناسب مـن أشـكال العقوبـة                 
  ٢١٦. وينبغي إلغاؤها٧المنافية للمادة 

*****  
ث  التي ُأثيرت في إطار االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تتعلق بفـرض ثـال             تايرروقضية  

. جلدات باستخدام عصى ألحد المراهقين وهي عقوبة أمرت بها محكمة األحـداث فـي جزيـرة مـان                 
ترك آثاره البينة ولكنه لم يمزق جسد صاحب الدعوى وظل          "والضرب المبرح الذي تعرض لـه الحدث       

  وخلصت المحكمة األوروبية إلى أن     ٢١٧.يشكو من األلم الموضعي لنحو أسبوع ونصف األسبوع بعد ذلك         
 من  ٣ولذلك فهو يتعارض مع المادة      " المعاملة المهينة "عنصر اإلهانة بلغ المستوى المتأصل في مفهوم        "

  : وأبدت المحكمة وجهة نظرها بشأن العقوبة البدنية القضائية في العبارات التالية٢١٨.االتفاقية األوروبية
يط العنف البدني على    طبيعة العقوبة البدنية القضائية أصال تنطوي على قيام إنسان بتسل         " 

وعالوة على ذلك فهذا عنف أجازته مؤسسة أي أنه في الحالة الراهنة عنـف              . إنسان آخر 
أجازه القانون وتأمر به  السلطات القضائية للدولة وتنفذه سلطات الشرطة التابعة للدولـة              

مد وهكذا وبالرغم من أن صاحب الدعوى لم يعان من آثار بدنية مؤذية أو طويلة األ              .... 
 - التي عومل بمقتضاها معاملة الشيء الذي يخضـع لنفـوذ السـلطات          -إال أن معاقبته    

 أي كرامة   ٣شكلت تعديا على ما يعتبر واحداً من األغراض األساسية التي تحميها المادة             
  ٢١٩."اإلنسان وسالمته البدنية

  
  عقوبة اإلعدام ٢-٢-٤

اإلنسان الدولي، محاط بضمانات عديدة     إن اللجوء إلى عقوبة اإلعدام، في نطاق قانون حقوق          
من العهـد   ) ٢(٦فعلى سبيل المثال، تجيز المادة      . هدفها الحد من استخدامها وإلغاؤها في نهاية المطاف       

وهو " فقط، بالنسبة ألشد الجرائم خطورة    " الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فرض عقوبة اإلعدام       
نسان إلى أن تخلص إلى أنه حيثما تفرض عقوبة اإلعدام بنـاء علـى              حكم حدا باللجنة المعنية لحقوق اإل     

؛ واألمـر كـذلك ألن المحكمـة        )٢(٦جريمة سلب ونهب مشددة، انتهكت إلزامية عقوبة اإلعدام المادة          
الوطنية لم يسعها أن تضع في االعتبار الظروف المخففة من قبيل واقع أن استخدام السالح الناري فـي                  

 مـن   ٦ وهناك شروط وقائية أخرى تتضمنها المادة        ٢٢٠."سفر عن وفاة أو جرح أي أحد      لم ي "هذه القضية   
" على الجرائم التي ارتكبها من هم دون سـن الثامنـة عشـرة            "العهد تتصل بحظر فرض عقوبة اإلعدام       

من العهـد أن عقوبـة      ) ٢(٦عالوة على ذلك وكما تقدم وصفه تفيد المادة         . وحظر تنفيذها بحق الحوامل   
، وهذا معناه أن كافة ضـمانات       "العهد... على النحو الذي يتعارض مع أحكام       " ال يمكن فرضها     اإلعدام

  .المحاكمة حسب األصول يجب أن تكون قد احترمت أثناء المحاكمة التي تفضي إلى الحكم باإلعدام

الوثائق الرسمية للجمعية ، ١٩٤٢الجرائم، لعام ) لمنع( والقانون الجامايكي ١٩٠٣انظر التوصيات ذات الصلة بالقانون الجامايكي الناظم للجلد،  ٢١٦                                                           
 والرجم في السودان، انظر المرجع نفسه، ؛ أما فيما يتعلق بالجلد وبتر أعضاء البدن٨٣، الفقرة ١٧، الصفحة )المجلد األول (A/53/40، العامة

، الوثائق الرسمية للجمعية العامةانظر كذلك المسائل التي ُأثيرت فيما يتعلق بأستراليا والواردة في وثيقة األمم المتحدة، . ١٢٠، الفقرة ٢٣الصفحة 
A/38/40 سمية للجمعية العامةالوثائق الر؛ وفيما يخص سان فنسنت وغرينادين، انظر ١٤٤، الفقرة ٢٩، الصفحة ،A/45/40) المجلد األول( ،
  .٢٨٠، الفقرة ٦١الصفحة 

٢١٧ Eur. Court HR, Case of Tyrer v. the United Kingdom, judgment of 25 April 1978, Series A, No. 26, p. 7, para. 10.  
  .٣٥، الفقرة ١٧المرجع نفسه، الصفحة  ٢١٨
  .٣٣رة ، الفق١٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢١٩
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٥أكتوبر / تشرين األول٣١اآلراء المعتمدة في  (البوتو. ب، ٣٩٠/١٩٩٠البالغ رقم  ٢٢٠

  .٢-٧، الفقرة ١٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/51/40، للجمعية العامة
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ه في  ويهدف البروتوكول االختياري الثاني الملحق بالعهد إلى إلغاء عقوبة اإلعدام وقد بدأ نفاذ            
 بلغ مجموع الدول األطراف في هذا البروتوكـول  ٢٠٠٢فبراير / شباط ٨وحتى  . ١٩٩١يوليه  / تموز ١١
  ٢٢١. دولة٤٦

*****  
 من االتفاقية األمريكية ضمانات ضد اللجوء المبالغ فيـه إلـى عقوبـة              ٤كما تتضمن المادة    

عالوة على  )). ٣(٤المادة  " (غتهاإعادة العمل بها في الدول التي أل      "اإلعدام وال يمكن، على سبيل المثال،       
ال ينبغي بأي حال من األحوال فرض عقوبة اإلعدام بسبب جرائم سياسية أو جـرائم عامـة ذات                  "ذلك  

باإلضافة إلى ذلك ال ينبغي فرض      . ، وهو تقييد يتسم بأهمية خاصة في حاالت الطوارئ العامة         "عالقة بها 
وهم دون سن الثمانية عشرة أو يفوق سـنهم السـبعين   هذه العقوبة على األشخاص الذين ارتكبوا جريمة        

 اعتمـد البروتوكـول الملحـق       ١٩٩٠يونيه  / حزيران ٨وفي  . كما ال ينبغي تنفيذها على النساء الحوامل      
باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام وبلغ عدد الدول التي صدقت عليه حتى                

 من هذا البروتوكول يجوز للدول األطراف،       ٢ ووفقا للمادة    ٢٢٢.ثماني دول  ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٩تاريخ  
اإلعالن أنها تحتفظ بالحق في تطبيق      "من ناحية أخرى، عند التصديق على البروتوكول أو االنضمام إليه           

عقوبة اإلعدام في زمن الحرب، وفقاً للقانون الدولي بالنسبة للجـرائم البالغـة الخطـورة ذات الطـابع                  
  ".ريالعسك

*****  
واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان في حد ذاتها تسمح بإنزال عقوبة اإلعدام؛ وهذا يستقى من      

ال يجوز حرمان أحد من الحياة قصداً إال في سبيل تنفيذ حكم صادر عن     "التي تنص على أنه     ) ١(٢المادة  
 مـن   ١إال أنـه وفقـا للمـادة        ". محكمة إثر إدانة بجريمة ينص القانون على المعاقبة عليها باإلعـدام          

ال يجوز إدانة أحد بمثل هذه العقوبة أو       "و" يجب إلغاء عقوبة اإلعدام   " الملحق باالتفاقية    ٦البروتوكول رقم   
بحق األفعـال التـي     " من البروتوكول نصا باستخدام عقوبة اإلعدام        ٢ومع ذلك تتضمن المادة     ". إعدامه

 الملحق باالتفاقية، حالما يبـدأ      ١٣بيد أن البروتوكول رقم     . "ترتكب زمن الحرب أو خطر الحرب الداهم      
 ٣، الذي تم التوقيـع عليـه فـي          ١٣والبروتوكول رقم   . في جميع األوقات  نفاذه، سيلغي عقوبة اإلعدام     

، ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٤ في مدينة فيلنيوس بلغ عدد الدول التي صدقت عليه، حتى تاريخ             ٢٠٠٢مايو  /أيار
  ٢٢٣. تصديقات الزمة لبدء نفاذه١٠ثالث دول من أصل 

*****  
وال يمكن للمحكمة الجنائية الدولية وال للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا أو المحكمـة              

 من النظام األساسـي  ٧٧انظر المادة   (الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة فرض عقوبة اإلعدام         
 ٢٤ن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بروانـدا و          م ٢٣للمحكمة الجنائية الدولية والمادة     

  ).من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة

  .٥، الفقرة ٨، الصفحة )المجلد األول (A/55/40، ةالوثائق الرسمية للجمعية العاموثيقة األمم المتحدة،  ٢٢١                                                           
  .html.treaties/english/juridico/org.oas.www://http: انظر الموقع على شبكة الويب الخاص بمنظمة الدول األمريكية ٢٢٢
  .int.coe.conventions.www://http/انظر ٢٢٣
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ينص قانون حقوق اإلنسان الدولي على أنه ال يجوز فرض عقوبة أشد من العقوبة 
ذ بعقوبة أخف منذ أن وإذا ما بدأ األخ. الواجب تطبيقها وقت ارتكاب الجريمة

 .ارتكبت الجريمة يجب أن يتمتع الشخص المدان بتلك العقوبة األخف

وال ينبغي أن . يجب أن تكون العقوبات متساوقة مع معايير حقوق اإلنسان الدولية
تصل في ظل أي ظرف من الظروف إلى المستوى الذي تصبح فيه ضربا من 

والعقوبة . الالإنسانية أو القاسية أو المهينةالتعذيب أو غيره من المعاملة أو العقوبة 
وهذه العقوبة تعتبرها . البدنية غير شرعية بقدر ما ترقى إلى مستوى هذه المعاملة

  .أجهزة الرصد الدولية غير مناسبة عموماً
واستخدام عقوبة اإلعدام يحظرها بكل صرامة قانون حقوق اإلنسان الدولي؛ وهي 

رة إن سمح بها في أي ظرف؛ وال يمكن أن تفرض مقصورة على أشد الحاالت خطو
وهناك بلدان عديدة اآلن . في حالة الجرائم التي يرتكبها من هم دون الثامنة عشرة

 .ملتزمة قانونا بعدم اللجوء إلى استخدام عقوبة اإلعدام في أزمنة السلم

  

 الحق في االستئناف  .٥

 ُأدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقـانون،        لكل شخص "من العهد على أن     ) ٥(١٤تنص المادة   
ووجـود الحـق فـي      ". إلى محكمة أعلى لكي تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه              

االستئناف حق يضمنه العهد ذاته ووجوده على هذا النحو ليس متوقفا من الناحية النظرية على القـانون                 
الطرائق التي ستتوخاها المحكمة األعلى إلعـادة       "تشير حصراً إلى    " وفقاً للقانون "المحلي؛ واإلشارة إلى    

لكل "من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تنص على أن          ) أ)(١(٧ والمادة   ٢٢٤."النظر في الحكم  
االستئناف أمام أجهزة وطنية أعلى ضد األفعال التي        " وهو حق يشمل    " فرد الحق في أن ينظر في قضيته      

والمادة ". قه األساسية التي تسلم بها وتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح واألعراف السارية          تنتهك حقو 
أثنـاء اإلجـراءات   " كل إنسان يحق لـه"من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تنص على أن  ) ح)(٢(٨

 مـن االتفاقيـة     ٦المادة  و". على قدم المساواة الكاملة في االستئناف ضد حكم أمام محكمة أعلى          "الجنائية  
 مـن   ٢ ولكن هذا الحـق وارد فـي المـادة           ٢٢٥.األوروبية ال تضمن، في حد ذاتها، حقاً في االستئناف        

قد يكون خاضعا الستثناءات بالنظر إلى جرائم ذات طـابع          " الملحق باالتفاقية ولو أنه      ٧البروتوكول رقم   
يها محاكمة الشخص المعني في درجة أولى       بسيط كما ينص على ذلك القانون أو في الحاالت التي تمت ف           
  ).من البروتوكول) ٢(٢المادة " (من قبل محكمة أعلى أو ُأدين إثر استئناف ضد حكم بالبراءة

*****  
غلق باب الطعن أمام األجهزة الوطنيـة       "ورأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن        

المـادة  " وبة اإلعدام يخـرق بشكـــل واضـح       المختصة في قضية جنائية تستوجب عقوبة شديدة كعق       
وفي نظر اللجنة أن عدم االستئناف في حاالت كهذه ال يفي أيضاً بالمعيار             . من الميثاق األفريقي  ) أ)(١(٧

 من ضمانات األمم المتحدة الكفيلة بحماية حقوق األشخاص الذين يواجهـون عقوبـة              ٦الوارد في الفقرة    
لكل من يحكم عليه باإلعدام الحق في االستئناف لـدى محكمـة            " أن   اإلعدام وهي الفقرة التي تنص على     

، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٢مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (سالغار دي مونتويو ضد كولومبيا. س، R.15/64البالغ رقم  ٢٢٤                                                           
  .٤- ١٠، الفقرة ١٧٣، الصفحة A/37/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

٢٢٥ Eur. Court HR, Case of Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom, judgment of 13 July 1995, Series A, No. 316-B, para. 59 at p. 79.  
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قد انتهكت إذ أصـدرت الحكومـة النيجيريـة القـانون المتعلـق             ) أ)(١(٧ كما أن المادة     ٢٢٦...".أعلى  
صحة أي قرار أو عقوبة     "باالضطرابات المدنية الذي استبعدت فيه إمكانية أن تراجع أي محكمة قانونية            

 وفي  ٢٢٧."أو أي شيء آخر تم االضطالع به بمقتضى هذا القانون         ...  صدر أو اتخذ     أو أمر ... أو حكم   
وتم التصرف فيها بخصوص سبعة أشخاص حكـم        " بمشروع الحقوق الدستورية  "الحالة المعينة المتعلقة    

عليهم بالموت، كانت الحقوق األساسية المطروحة هي الحق في الحياة والحق في الحرية والحـق فـي                 
 حين  في -وانتهت اللجنة إلى أنه     .  من الميثاق األفريقي   ٦ و ٤ الشخص كما تضمنها المادتان      األمان على 

أن العقوبات التي تقررت كانت قمة إجراءات جنائية تم االضطالع بها بكل دقة وال تشكل بالضـرورة                 "
ا الجنائية التـي    في القضاي " األجهزة الوطنية المختصة  "انتهاكا لهذه الحقوق فإن غلق باب االستئناف أمام         

ويزيد من خطر   "من الميثاق   ) أ)(١(٧المادة  " تنطوي على مثل تلك العقوبات هو عمل يخرق بكل وضوح         
 المتعلقـــة  Forum of Conscience وفـي قضـية   ٢٢٨."استحالة جبر حتى أشد االنتهاكات خطـورة 

في االسـتئناف شـكل      جنديا وإعدامهم الحقا، خلصت اللجنة إلى أن الحرمان من الحرية            ٢٤بمحاكمـة  
وأن هذا التقصير في توفير المحاكمة وفق األصول المرعية هو بمثابة الحرمـان             ) أ)(١(٧انتهاكاً للمادة   

  ٢٢٩. من الميثاق٤التعسفي من حياتهم مما يتعارض مع المادة 
من الميثاق األفريقي ال يبدو، من ناحية أخرى،        ) أ)(١(٧والحق في االستئناف في إطار المادة       

أمـام األجهـزة الوطنيـة      "راً على اإلجراءات الجنائية في حد ذاتها من حيث إنه يسمح بالطعون             مقصو
  .التي يتمتع بها الفرد على العموم" الحقوق األساسية"ضد األفعال التي تنتهك " المختصة

  
  الحق في المراجعة التامة  ١-٥

مية التي يسمى بها التظلم     لقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنه بغض النظر عن التس          
 وهـذا يعنـي ضـمنا أن        ٢٣٠."فال بد من أن يفي بالشروط التي ينص عليها العهد         "أو االستئناف المعني    

 وبعبارة .بالجوانب القانونية والمادية إلدانة الشخص والحكم عليه المراجعة يجب أن تتعلق في آن واحد        
ما يلزم إلجراء تقييم كامـل      " أن يوفر االستعراض     أخرى، وباإلضافة إلى المسائل القانونية البحتة يجب      

  ٢٣١."لألدلة المقدمة ولسير المحاكمة
نظرا ألن المحكمة العليـا     ) ٥(١٤ اشتكى صاحب البالغ من انتهاك المادة        غوميزوفي حالة   

م تقم  ول. اإلسبانية لم تتمكن من إعادة تقييم األدلة فإن المراجعة القانونية التي طلبها لم تكن مراجعة تامة               
أن عدم إمكانية االستعراض التام إلدانة      "الدولة الطرف بدحض هذا االدعاء فخلصت اللجنة تبعاً لذلك إلى           

وحيث إن المراجعة كانت مقصورة على الجانبين الشـكلي والقـانوني           ... صاحب البالغ والحكم عليه     
                                                           ٢٢٦ ACHPR, Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria, Communication No. 218/98, decision adopted during the 29th 

/ manrtshu/edu.umn.1www://http of the text of the decision as published at 33. , para2001 May 7 – April 23Ordinary session, 
html.98-218/comcases/africa ١٩٨٤/٥٠تمت الموافقة على قرار األمم المتحدة ذي الصلة بموجب قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي ؛ 

  .١٩٨٤مايو / أيار٢٥المؤرخ 
٢٢٧ ACHPR, Constitutional Rights Project, (on behalf of Zamani Lekwot and six Others) v. Nigeria, Communication No. 87/93,  ،

 من نص القرار كما نشر على ٢٧-٢٦، الفقرتان ١٩٩٤أكتوبر /قرار اتخذ أثناء الدورة السادسة عشرة، تشرين األول
  .chr/za.ac.up.www://http/ :الموقع
  .٢٨المرجع نفسه، الفقرة  ٢٢٨
٢٢٩ ACHPR, Forum of Conscience (on behalf of 24 soldiers) v. Sierra Leone, Communication No. 223/98 قرار اتخذ أثناء الدورة ،

:  من القرار كما نشر على الموقع١٩؛ الفقرة ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣العادية الثامنة والعشرين، 
html.98-223/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (غوميز ضد إسبانيا، ٧٠١/١٩٩٦البالغ رقم  ٢٣٠

  .١- ١١، الفقرة ١٠٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، للجمعية العامة
أبريل / نيسان٦راء المعتمدة في اآل (دوموكفسكي وآخرين ضد جورجيا. ب. ف، ٦٢٧/١٩٩٥، و٦٢٦، و٦٢٤، و٦٢٣البالغات أرقام  ٢٣١

  .١١-١٨، الفقرة ١١١، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الواردة في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٨
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 وفي قضـية    ٢٣٢."لعهد لم تتوفر   من ا  ١٤ من المادة    ٥لإلدانة مما يعني أن الضمانات الواردة في الفقرة         
أخرى ضد إسبانيا انتهك الحكم نفسه نظراً ألنه لم يكن هناك محام متاح ليعرض اُألسس التي ينبني عليها                  

  ٢٣٣."لم تنظر فيه محكمة االستئناف النظر المجدي"االستئناف ولذلك فإن استئناف أصحاب البالغات 
ية أخرى بأن النظام الذي ال يسمح بالحق         سلّمت اللجنة من ناح    اإلذن باالستئناف وفيما يخص   

ما دام بحـث طلـب      "من العهد   ) ٥(١٤مع المادة   " التلقائي في االستئناف يمكن أن يبقى مع ذلك متمشياً        
اإلذن باالستئناف يستتبع إجراء مراجعة تامة أي قائمة في آن واحد على األدلة وعلى القـانون، لإلدانـة            

  ٢٣٤."النظر حسب األصول في طبيعة القضيةوللحكم وطالما أن اإلجراء يسمح ب
  

  تاحة الحكمإ  ٢-٥
 أعاله ليكون الحق في االسـتئناف       ١-١٠-٣ و ١٠-٣مثلما تقدم بيانه في القسمين الفرعيين       

 يحق للشخص المدان أن يحصل، في غضون مهلة معقولة من الزمن، على األحكام الخطية               بالفعلمتاحاً  
مـن العهـد    ) ٥(١٤فير مثل هذا الحكم يفضي إلى انتهاك المـادة          المسببة على النحو الواجب؛ وفشل تو     

كما تنتهك هذه المادة في الحاالت التي يتخلى فيها محامو الدفاع عن كافة ُأسس االستئناف وفـي                 . الدولي
بيـد أن هـذه     .  الموكـل  اتالحاالت التي ال تتأكد فيها المحكمة الوطنية من أن هذا التخلي تم وفقا لرغب             

قانونية ال تنطبق على الحاالت التي يبدو فيها وأن المحكمة الوطنية ذات الصـلة بالموضـوع                السابقة ال 
  ٢٣٥."تأكدت بالفعل من أن صاحب الدعوى قد ُأبلغ وأنه سلّم بأن ال وجود لحجج يمكن أن تقدم بشأنه"

  
  صور الحكم  ٣-٥

وبسبب . الحكميمكن أيضا أن يتأثر الحق في االستئناف من جراء التأخير في استخراج صور              
 شـهراً مـن   ٣٤، لم ينظر في طلب صاحب البالغ باالستئناف إال بعد نكنييبمثل هذا التأخير في قضية     

، ممـا   "لم يكن ليتمشى مع الحق في المحاكمة دون تأخير ال مبرر لـه            "تقديمه لذلك الطلب، وهو تأخير      
  ٢٣٦.من العهد الدولي) ٥(و) ج)(٣(١٤يتعارض مع المادة 

  
   على األدلةالمحافظة  ٤-٥

ليكون حق اإلنسان في مراجعة اإلدانة الصادرة بشأنه ذا         "سلمت اللجنة باإلضافة إلى ذلك بأنه       
" مفعول يجب أن تكون الدولة مقيدة بااللتزام المتمثل في الحفاظ على ما يكفي من األدلة المادية التي تتيح                 

 تقصير في الحفاظ على المواد      أيأن  " بيد أنها ال ترى      ٢٣٧.مراجعة فعالة لإلدانة الصادرة بحق الشخص     
الوثائق الرسمية م المتحدة، ، الوارد في وثيقة األم)٢٠٠٠يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (غوميز ضد إسبانيا، ٧٠١/١٩٩٦البالغ رقم  ٢٣٢                                                           

  .١-١١، الفقرة ١٠٩، الصفحة )المجلد الثاني (a/55/40، للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣البالغ رقم  ٢٣٣

  .٣- ١٤، الفقرة ١٨، الصفحة )جلد الثانيالم (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٩مارس / آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (لوملي ضد جامايكا. ب، ٦٦٢/١٩٩٥البالغ رقم  ٢٣٤

  .٣- ٧، الفقرة ١٤٥، الصفحة )المجلد الثاني (A/54/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار٢٩اآلراء المعتمدة في (روبنسن ضد جامايكا . م، ٧٣١/١٩٩٦البالغ رقم  ٢٣٥

  .٥-١٠، الفقرة ١٢٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٩اآلراء المعتمدة في  (بينكني ضد كندا. ج.  ، مR.7/27البالغ رقم  ٢٣٦

  .١٠، الفقرة ١٠٣، مقروءة باالقتران مع الصفحة ٣٥، الفقرة ١١٣، الصفحة A/37/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق ألمم المتحدة، ، الوارد في وثيقة ا)٢٠٠٠مارس / آذار٢٩اآلراء المعتمدة في  (روبنسن ضد جامايكا. م، ٧٣١/١٩٩٦البالغ رقم  ٢٣٧

  .ح والخط الغليظ مضاف٥-١٠، الفقرة ١٣٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة
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في الحاالت التي يتسبب    "، ولكن فقط    )٥(١٤الثبوتية لغاية انتهاء إجراءات االستئناف يشكل انتهاكاً للمادة         
فيها ذلك التقصير في اإلخالل بالحق في مراجعة الحكم، أي في الحاالت التي تكون فيها األدلة المعنية ال                  

أن هذه القضية متروكة في المقـام       "باإلضافة إلى ذلك ترى اللجنة      ". تعراضغنى عنها إلجراء ذلك االس    
عـن  " وبالتالي وفي الحاالت التي تقصر فيها الدولـة الطـرف            ٢٣٨."األول لمحاكم االستئناف للنظر فيها    

وحكمت المحكمـة بعـدم     " الحفاظ على البيان األصلي باالعتراف الذي جعل أساساً من ُأسس االستئناف          
رأت اللجنة أنهـا    " بدون تقديم أسباب إضافية   "ى االستئناف ألنها عديمة األسس الموضوعية و      سماع دعو 

لـم  ) ٥(١٤وخلصت إلى أن المادة     " النتائج بشأن هذه النقطة   ... ليست في مركز يسمح لها بإعادة تقييم        "
  ٢٣٩.تنتهك

  
  الحق في المساعدة القانونية  ٥-٥

فر المساعدة القانونية لسجين مدان صـدرت بحقـه         يتحتم أن تتو  "رأت اللجنة على الدوام أنه      
 حرم صاحب الفندي وفي قضية ٢٤٠."وهذا ينطبق على كافة مراحل اإلجراءات القانونيةعقوبة باإلعدام، 

البالغ من المساعدة القانونية لغرض تقديم التماس إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص وفي               
حيث إن ذلك   ) ٥(١٤بل وكذلك للمادة    ) د)(٣(١٤ان يشكل انتهاكا ال فقط للمادة       رأي اللجنة أن هذا الحرم    

  ٢٤١.حرمه من الحصول على مراجعة لإلدانة والحكم الصادرين بحقه
*****  

من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان انتهك ) ح)(٢(٨والحق في االستئناف كما تضمنه المادة 
لم يتمكن الضحايا من أن يقدموا طلباً باالستئناف إلى محكمـة            حيث   كاستيو بيتروزي وآخرين  في قضية   

وكما الحظت محكمـة    . العدالة العسكرية العليا ضد الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية األدنى درجة          
ال يتم الوفـاء    " البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، فإن الحق في االستئناف ضد الحكم كما تضمنه االتفاقية            

ون هناك محكمة أعلى من المحكمة التي حاكمت وأدانت المتهم والتي لجأ إليها أو يجوز لـه                به لمجرد ك  
المراجعة الحقيقية للحكـم، بـالمعنى الـذي تقتضـيه          "؛ بل على العكس من ذلك فإن      "أن يلجأ إليها المتهم   

ة ما تكون قيـد     االتفاقية، يعني أنه يجب على محكمة أعلى أن تملك السلطة القضائية الالزمة لتناول قضي             
 وفي هذه القضية التي تمت فيها محاكمة الضحايا من قبل محكمة عسكرية مع وجود إمكانيـة            ٢٤٢."النظر

تشكل المحكمة العليا جزءاً من الهيكل العسكري وهي بهـذه          "لالستئناف لدى محكمة عدالة عسكرية عليا       
نشئت مسبقا بقـانون ومنـوط بهـا        الصفة ال تكتسب االستقالل الالزم للتصرف أو لتكون هيئة قضائية أُ          

ليست هناك ضمانات حقيقية بأن القضية سيتم النظر فيها مـن           "وتبعا لذلك   ". اختصاص محاكمة المدنيين  
  ٢٤٣."طرف محكمة أعلى تجمع ما بين الكفاءة والنزاهة واالستقالل وهي السمات التي تقتضيها االتفاقية

*****  
 من االتفاقية األوروبية ٦تضمنه بصفته هذه المادة وعلى الرغم من أن الحق في االستئناف ال       

الدولة المتعاقـدة التـي تنشـئ نظامـا         "لحقوق اإلنسان إال أن المحكمة األوروبية رأت على الدوام أن           
لالستئناف مطالبة بأن تكفل تمتع األشخاص المشمولين بواليتها أمام المحـاكم االسـتئنافية بالضـمانات               

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢٣٨                                                           
  .٨- ١٠المرجع نفسه، الفقرة  ٢٣٩
، الوارد في وثيقة األمم )١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٢٩في اآلراء المعتمدة  (الفاندي ضد ترينيداد وتوباغو. ر، ٥٥٤/١٩٩٣البالغ رقم  ٢٤٠

  .؛ والخط الغليظ مضاف١٢، الفقرة ١٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
  .٨-٥، الفقرة ١٣-١٢المرجع نفسه، الصفحتان  ٢٤١
٢٤٢ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 208, para. 161.  
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢٤٣
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 ٢٨١ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 على اإلجراءات التي تتبعهـا تلـك        ٦فطريقة تطبيق المادة    " المادة؛ ومع ذلك     الواردة في تلك  " األساسية
ويجب أن يؤخذ بعين االعتبـار اإلجـراءات        "المحاكم تتوقف على السمات الخاصة لإلجراءات المعنية        

 ٢٤٤.برمتها المتبعة في النظام القانوني المحلي والدور الذي تؤديه محكمة االستئناف على هـذا الصـعيد               
 من البروتوكول   ٢ تقدمت مالحظته، فإن الحق في االستئناف مدرج، من ناحية أخرى، في المادة              ومثلما
  .٧رقم 

ويجب . يضمن قانون حقوق اإلنسان الدولي الحق في االستئناف ضد اإلدانة الصادرة
والممارسة الفعلية . أن توفر إجراءات االستئناف المراجعة الكاملة للوقائع وللقانون

ستئناف، تتطلب، في جملة أمور، وكحد أدنى الحصول في غضون مهلة للحق في اال
وقد يتطلب أيضاً صورة من وقائع المحاكمة . معقولة من الزمن على الحكم خطياً

 . والوصول لألدلة المادية ومنح المساعدة القانونية المجانية

ن هذه وال يكفي أن يمارس الحق في االستئناف أمام محكمة أعلى، بل يجب أن تكو
 .المحكمة مستقلة ونزيهة وتقيم العدل وفقاً لقواعد المحاكمة القانونية

  

الحق في الحصول على تعويض في حالـة إسـاءة .٦
تطبيق قواعد العدالة

من بين معاهدات حقوق اإلنسان األساسية التي يتناولها هذا الفصل ينفرد العهد الدولي الخاص              
 على التعويض في حالة إساءة تطبيق قواعد        لنص صراحة وبعبارة واضحة   بابالحقوق المدنية والسياسية    

  :من العهد تنص على ما يلي) ٦(١٤فالمادة . العدالة
حين يكون قد صدر على شخص من األشخاص حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ُأبطل هـذا                "

ل الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة االكتشاف تحم              
الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي ُأنزل بـه العقـاب               
نتيجة تلك اإلدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسؤولية عن عدم                

  ".إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب

حقيقة أن قواعد العدالة قد ُأسيء      وكما يتضح من هذا النص، يجب أن يكون العفو مستندا إلى            
 فإن مسألة التعويض    اإلنصافتطبيقها وبالتالي وفي الحاالت التي يصدر فيها عفو رئاسي أملته اعتبارات            

  ٢٤٥.من العهد) ٦(١٤ال تثور في إطار المادة 

بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحق للشخص الحصول 
جود دليل قاطع على أنه كان ضحية إساءة لتطبيق قواعد على تعويض في حالة و

والعفو الذي يصدر . ويجب أال تكون الضحية قد ساهمت في إساءة تطبيقها. العدالة
 .لدواعي اإلنصاف ال ينشأ عنه أساس للتعويض

  

                                                           ٢٤٤ Eur. Court HR, Case of Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom, judgment of 13 July 1995, Series A, No. 316-B, p. 79, para. 59.  
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٥أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في (، ونون ضد فنلنداهمو. ب، ٨٩/١٩٨١ البالغ رقم ٢٤٥

  .١٢-٢-١١، الفقرات ١٧٠-١٦٩، الصفحتان A/40/40، للجمعية العامة
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 الحق في محاكمة عادلة والمحاكم الخاصة  .٧

، فيما يخص إنشـاء محكمـة       ١٣ليق العام رقم    ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في التع      
  :عسكرية أو غيرها من الهيئات القضائية الخاصة ما يلي

 على كافة المحاكم والهيئات القضائية المندرجة في نطـاق تلـك            ١٤تنطبق أحكام المادة    "
وتالحظ اللجنة وجود، محاكم عسكرية أو خاصة       . المادة سواء كانت عادية أو متخصصة     

وهذا يمكن أن يخلق مشاكل خطيـرة فيمـا         .  البلدان، تقوم بمحاكمة مدنيين    في العديد من  
وغالباً ما يكـون السـبب الـداعي        . يخص إقامة العدل على نحو منصف ونزيه ومستقل       

إلنشاء مثل هذه المحاكم هو التمكّن من تطبيق اإلجراءات االستثنائية التي ال تتقيد بمعايير              
لعهد ال يمنع وجود هذه الفئة من المحاكم إال أن الشروط           وعلى حين أن ا   . العدالة المعتادة 

التي يضعها تبين بوضوح أن محاكمة المدنيين من قبل محاكم من هذا القبيـل ينبغـي أن                 
تكون استثنائية جداً وتتم وفقا شروط تتيح حقاً الضمانات الكاملة المنصوص عليهـا فـي               

  ٢٤٦."١٤المادة 

اإلنسان أي وجه من أوجه اإلجراءات ال يتمشى مـع          ودون أن تشرح اللجنة المعنية بحقوق       
ال " (Tribunales Especiales de Justicia) انتهت إلى أن محاكم الشعب في نيكاراغـــوا  ١٤المادة 

وفي القضية قيد النظـر حكـم علـى         . في تلك المادة  " توفر ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها     
  ٢٤٧. انتقاداته العلنية والصريحة للتوجه الماركسي للساندينستاصاحب البالغ بثالثين سنة سجنا بسبب

*****  
وواضح من السوابق القضائية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن األحكام الـواردة             

 من الميثاق األفريقي ينبغي اعتبارها أحكاما ال تقبل التحلل منها وأنه يجـب علـى جميـع                  ٧في المادة   
بما فيها المحاكم العسكرية، أن تكون نزيهة وتكفل اإلجراءات القانونية المنصـفة فـي              الهيئات القضائية   

  ٢٤٨.كافة األوقات
*****  

وانتهت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان إلى أن المحاكم العسكرية التي سـمح لهـا               
ريكية لحقوق اإلنسان ألنها    من االتفاقية األم  ) ١(٨بمحاكمة المدنيين بتهمة الخيانة في بيرو انتهكت المادة         

لم تكن محاكم مستقلة وال نزيهة وألن المدعى عليهم لم يتمكنوا من التعرف على هوية القضاة أو تقيـيم                   
  ٢٤٩."ال وجه لهم"قدراتهم بحكم أن هؤالء القضاة كانوا 

*****  
ورأت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضايا عديدة أن محاكم األمن الـوطني التـي               

من االتفاقية األوروبية   ) ١(٦حاكم مدنيين في تركيا تفتقر إلى االستقالل والحياد اللذين تشترطهما المادة            ت
لحقوق اإلنسان وال يمكن، تبعا لذلك، أن تضمن هذه المحاكم حق أصحاب الـدعاوى فـي النظـر فـي                   

طات الواردة في المادة    والسبب الذي يجعل محاكم األمن الوطني ال تتقيد باالشترا        . دعاويهم بشكل منصف  
  .٤، الفقرة ١٢٣ الصفحة  مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة،٢٤٦                                                           

، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤يوليه / تموز٢٠اآلراء المعتمدة في  (بالنكو وآخرون ضد نيكاراغوا. ز. ر، ٣٢٨/١٩٨٨البالغ رقم  ٢٤٧
  .٤- ١٠، الفقرة ١٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

 ACHPR, Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria, Communication No. 218/98, decision: انظر على سبيل المثال ٢٤٨
adopted during the 29th Ordinary session 23 April - 7 May 2001, p. 3 of the decision as published at   

 html.98-218/comcases/Africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
٢٤٩ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, pp. 196-197, paras. 129-134.  
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في هذا الصدد هو أن عضواً واحداً من ثالثة أعضاء في تلك المحاكم قاض عسكري ينتمي إلـى                  ) ١(٦
الجيش ويخضع لالنضباط العسكري؛ عالوة على ذلك فإن مدة شغل قضـاة محكمـة األمـن الـوطني                  

  ٢٥٠.لمناصبهم تقتصر على أربع سنوات غير قابلة للتجديد
*****  

ستخالصه من هذه األمثلة القليلة من السوابق القضائية الدولية حول هذه المسـألة             وما ينبغي ا  
هو أن المحاكم التي تقوم بمحاكمة مدنيين سواء كانت محاكم عادية أو محاكم خاصة بما فيهـا الهيئـات                   
القضائية العسكرية، يجب أن تكون مستقلة وحيادية حتى تكون قادرة على ضمان النظر المنصـف فـي                 

  .ى المتهم في كافة األوقاتدعو

إن جميع المحاكم التي تحاكم مدنيين، سواء كانت محاكم عادية أو خاصة، يجب أن 
 .تكون في جميع األوقات مستقلة وحيادية وتحترم الضمانات لإلجراءات القانونية

  

الحق في محاكمة عادلة أثناء حاالت الطوارئ العامة  .٨
ويكفي . دلة في حاالت الطوارئ العامة في الفصل السادس عشر        سيتناول الحق في محاكمة عا    

اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من أن المواد المتعلقة بالمحاكمة العادلة الواردة في العهد الـدولي                  
وفي االتفاقيتين األوروبية واألمريكية ال تشكل جزءاً من قائمة من الحقوق التي ال يمكن التحلـل منهـا                  

من االتفاقية  ) ٢(١٥من االتفاقية األمريكية والمادة     ) ٢(٢٧من العهد والمادة    ) ٢(٤منة في المادة    والمتض
  .األوروبية، فهذا ال يعني بأي حال من األحوال أن هذه األحكام يمكن تقييدها بحسب مشيئة الفرد

*****  
 المعنيـة بحقـوق     وفيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذكرت اللجنة         

  : أنه١٣اإلنسان في تعليقها العام رقم 
إذا قررت الدول األطراف في ظروف حاالت الطوارئ العامة كما هو متوخى في المادة              "
 يجب عليها أن تكفل كون تلـك  ١٤ أن تقيد اإلجراءات العادية المطلوبة بمقتضى المادة    ٤

وضاع السائدة وتحترم الشروط األخرى     القيود ال تذهب إلى أبعد مما تقتضيه متطلبات األ        
  ٢٥١."١٤ من المادة ١الواردة في الفقرة 

الحق في أن يحاكم الشخص من قبل محكمة        "كما أن اللجنة أوضحت بما يدع مجاال للشك أن          
 كذلك وممـا ال يـدع       ٢٥٢."مستقلة ونزيهة هو حق مطلق ال يمكن االستثناء منه بأي حال من األحوال            

 يجب أن تُكفل    ١٤مانات المحاكمة العادلة األساسية المنصوص عليها في المادة         مجاال للشك أيضاً أن ض    
بأنه لن يكون ببساطة ممكنا توقـع أن تظـل          "حتى في أشد الحاالت حرجاً بالرغم من أن اللجنة سلّمت           

                                                           ٢٥٠ Eur. Court HR, Case of Çiraklar v. Turkey, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VII, pp. 3072-3074, paras. 37-41.  
  .٤، الفقرة ١٢٣ الصفحة ن األمم المتحدة، مجموعة التعليقات العامة الصادرة ع٢٥١
، الوارد في وثيقة األمم )١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في  (غونزاليث ديل ريو ضد بيرو. م، ٢٦٣/١٩٨٧البالغ رقم  ٢٥٢

  .ط الغليظ للتأكيد وهو مضاف؛ والخ٢-٥، الفقرة ٢٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
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 بيد أنها لم تحـدد حتـى        ٢٥٣." نافذة نفاذاً كليا في ظل أي نوع من أنواع الطوارئ          ١٤جميع أحكام المادة    
آلن الجانب أو الجوانب من ضمانات المحاكمة العادلة الممكن أن تكون غير مطبقة في الحاالت العامـة                 ا

  .التي تهدد حياة األمة
*****  

وبما أن اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، كما تقدمت مالحظته أعاله، اعتبـرت أن              
بغي اعتبارها مادة ال يجوز التحلل منها يترتب         من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ين       ٧المادة  

  ٢٥٤.على ذلك أن ضمانات المحاكمة العادلة الواردة في تلك المادة يجب كفالتها في جميع األوقات
*****  

الضمانات التي يحق أن يتمتع بها كل شخص يقدم         "وشددت محكمة البلدان األمريكية على أن       
االشتراك النشط لهيئـة    " وهذا المفهوم يعني     " أيضاً قضائيةما   فقط وإن  أساسيةتكون  للمحاكمة ال يجب أن     

 وفـي   ٢٥٥.قضائية مستقلة ومحايدة لها سلطة الموافقة على شرعية التدابير المعتمدة في حالة الطـوارئ             
لم تتوفر في المحاكم العسكرية التي حاكمت الضحايا المزعومين بتهمة جـرائم             "كاستيو بيتروزي قضية  

) ١(٨والتي تسلم بها المـادة      ".  الضمنية التي تنطوي عليها ضمانات العدل والنزاهة       الخيانة االشتراطات 
 وسوف يرد في الفصل السادس عشر من هذا الدليل المزيد مـن  ٢٥٦."بوصفها أساسية للمحاكمة القانونية "

يـة   مـن االتفاق   ٢٧التفاصيل حول السوابق القضائية المهمة في البلدان األمريكية ذات الصـلة بالمـادة              
  .األمريكية

 أثناء حاالت الطوارئ العامة بمحاكمة عادلةيجب أيضاً أن يضمن الحق في التمتع 
التي تهدد حياة األمة بالرغم من إمكانية خضوع البعض من جوانب تلك الضمانات 

 .للتطبيق المحدود

 يجب أن يضمن في محكمة مستقلة ونزيهةإن حق اإلنسان في أن يحاكم من قبل 
 .ات، بما في ذلك أثناء حاالت الطوارئ التي تهدد حياة األمةكافة األوق

  

هذا الرأي كان الدافع عليه طلب . ٢٤، الفقرة ٥، الصفحة )المجلد األول (A/49/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامةانظر وثيقة األمم المتحدة،  ٢٥٣                                                           
 ضمن قائمة الحقوق غير ١٤مور، المادة من اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات أن يصاغ بروتوكول اختياري جديد يشمل، في جملة أ

  .القابلة للتحلل منها
٢٥٤ See e.g. ACHPR, Civil Liberties Organisation and Others v. Nigeria, Communication No. 218/98 قرار اتخذ في الدورة العادية ،

: ما نشر على الموقع من القرار ك٣، الصفحة ٢٠٠١مايو / أيار٧ -أبريل / نيسان٢٣التاسعة والعشرين، 
html.98-218/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
٢٥٥ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. case v. Peru, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 197, para. 131; emphasis  
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 مالحظات ختامية  .٩

لقد بين هذا الفصل الحقوق األساسية التي يجب كفالتها بشكل فعال للشـخص المـتهم أثنـاء                 
الفصل في أي قضية من القضايا الجنائية التي تقام ضده وهي حقوق يجب حمايتها اعتبارا مـن بدايـة                   

كما بين هذا الفصل الدور الذي ال غنى عنه والذي يؤديـه            . راءات المحاكمة وحتى اإلدانة أو التبرئة     إج
والـدور  . القضاة المحليون في إقامة العدل على النحو المنصف وهو دور يتخلل الفصل الرابع وما بعده              

  .في محلهاألساسي للمدعين العامين وللمحامين تم التشديد عليه كلما كان ذلك التشديد 
 بل هو مسؤول    بأدق ما في هذه الكلمة من معنى      ولكن القاضي ليس مسؤوال فقط عن أعماله        

إلى حد ما عن أعمال المدعين العامين والمحامين على قدر ما يتبينه من أن المدعي العام قد حـاد عـن                     
 الدفاع لم يتشاور علـى      الطريق السوي أثناء التحقيق الجنائي باللجوء إلى أدوات تحقيق ال قانونية أو أن            

النحو الواجب مع موكله أو لم يؤد واجبه المهني على النحو المنتظر، وعلى القاضـي واجـب التـدخل                   
لتصحيح تلك األخطاء أو نواحي القصور ألن عمالً كهذا قد يكون أساسيا بالنسبة لضمان النظر العـادل                 

  .في القضية وتكافؤ السالح بين االدعاء والدفاع
تي تناولها هذا الفصل متعددة ومن الصعب بل ومن المستحيل إفراد الـبعض منهـا          لحقوق ال ا

فهذه الحقوق تشكل في الواقع كالً ال يتجزأ وهي بجانب الحقوق التي عولجـت              . بوصفها أهم من غيرها   
في الفصول من الرابع إلى السادس تشكل القاعدة التي يقوم عليها مجتمع يحترم حقوق اإلنسان عمومـاً                 

   في ذلك سيادة القانونبما
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  الفصل الثامن.......
المعايير القانونية الدولية لحماية 
..األشخاص المجردين من حريتهم

  

 األهداف المتوخاة 

اطالع المشاركين على البعض من أهم المعايير القانونية الدولية المتعلقة بمعاملة األشخاص  • 
بر انتهاكات هذه المجردين من حريتهم بما في ذلك واجب الدول قانونا منع ومعاقبة وج

  المعايير؛
توضيح الكيفية التي تنفذ بها عمليا قواعد قانونية عديدة بغية حماية حقوق األشخاص  •

  المجردين من حريتهم؛
أو اإلجراءات القانونية الواجب على القضاة والمدعين العامين /بيان الخطوات والتدابير و •

 .ردين من حريتهموالمحامين أن يتخذوها بغية صيانة حقوق األشخاص المج

 

 أسئلة 

  هل قابلتم في أي وقت من األوقات أشخاصاً مجردين من حريتهم اشتكوا من سوء المعاملة؟ • 
  إذا كان األمر كذلك متى عوملوا هذه المعاملة السيئة المزعومة وألي سبب؟ •
بير إن كان ما هي التدابير التي اتخذت لعالج الحالة وما هو األثر الذي ترتب على تلك التدا •

  هناك أي أثر؟
ما هي القواعد السائدة في بلدكم فيما يخص االعتراف بأماكن االحتجاز وتسجيل األشخاص  •

  المجردين من حريتهم
ما هي القواعد السائدة في بلدكم فيما يخص اللجوء إلى الحبس االنفرادي؟ وعلى سبيل المثال  •

  بس وألي مدة وفي ظل أي ظروف؟ما هي األسباب التي من أجلها يمكن أن يفرض هذا الح
هل الحبس االنفرادي مسموح به في ظل القوانين السائدة في بلدكم وإذا كان األمر كذلك ما  •

ز؟ كيف مدته؟ ما هي سبل التظلم القانونية المتاحة لألشخاص الذين يتعرضون لذلك االحتجا
جز أو السجين رهن  البدني أو النفسي أثناء االحتفاظ بالمحتتؤمن السلطات منع اإليذاء

 الحبس االنفرادي؟
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 )تابع (أسئلة 

بوصفكم محامين هل واجهتم في أي من األوقات مشاكل على صعيد االتصال الحر والسري  • 
 إذا كان األمر كذلك كيف تصرفتم إزاءها؟. بموكل محتجز؟

  هل هناك أية مشاكل خاصة في بلدكم فيما يتعلق بشروط احتجاز األطفال والنساء؟ •
 إذا كان األمر كذلك ما هي هذه المشاكل الخاصة وما طبيعة التدابير التي اتخذت، إن كانت  •

 قد اتخذت أصالً، بغية عالج الحالة؟

ما هي إجراءات التشكي الرسمية السائدة في بلدكم بالنسبة لسوء المعاملة المزعومة التي  •
 يلقاها المحتجزون والسجناء بما في ذلك النساء واألطفال؟

   

 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،  •
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  •

  ١٩٨٤المهينة، 
  ١٩٧٧قان بها،  والبروتوكوالن اإلضافيان الملح١٩٤٩اتفاقيات جنيڤ لعام  •
  ١٩٩٨النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  •
  ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  •

*****  
  ١٩٥٥القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،  •
  ١٩٩٠المبادئ  األساسية لمعاملة السجناء،  •
ن أشكال مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل م •

  ١٩٨٨االحتجاز أو السجن، 
مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، وال سيما األطباء، في حماية  •

المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
  ١٩٨٢الالإنسانية أو المهينة، 

  ١٩٧٩فاذ القوانين، مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإن •
  ١٩٩٢اإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري،  •
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي  •

 ١٩٨٩واإلعدام بإجراءات موجزة، 
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 )تابع (الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك اإلقليمية 
  ١٩٨١ق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، الميثا •
  ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٨٥اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،  •
  ١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص،  •
  ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •
 ١٩٨٧بية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة، االتفاقية األورو •

  
  
 

 مقدمة  .١

يبين هذا الفصل القواعد القانونية الدولية الرئيسية التي تحكم معاملة األشخاص المجردين من             
  .د القانونيةحريتهم وسوف يوفر أيضا أمثلة للكيفية التي بها فسرت أجهزة الرصد الدولية هذه القواع

ومعاملة كافة فئات المحتجزين والسجناء تبقى تحديا كبيرا في مجال التحسين الشامل الحترام             
فالشخص الذي يعتقل أو الذي هو رهن االحتجاز السابق للمحاكمة أو يمضـي عقوبـة               . شخص اإلنسان 

لضعيف، تحت رحمة   بالسجن بناء على إدانته يجد نفسه إلى حد كبير، وقد وضع في الموضع المتدني وا              
فالمحتجز أو السجين يكاد يكون منقطعا عن العالم الخـارجي، ولهـذا هـو              . الشرطة وموظفي السجون  

واستمرار استخدام التعذيب على نطاق واسع وغيره مـن ضـروب           . عرضة للمعاملة التي تنتهك حقوقه    
ئات مـن النـاس الـذين ال تسـمع          المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في حالة هذه الف           

أصواتهم والذين يصرخون طالبين المساعدة في أوقات األلم ال يمكن ألحد أن يسمعهم سـوى نظـراؤهم     
  .وهذا االستخدام يشكل إهانة ال تطاق موجهة إلى كرامة البشر. نزالء السجون

 المحتجـزين   من ناحية أخرى ال يتضمن القانون اإلنساني الدولي قواعد صارمة بشأن معاملة           
وعلى عاتق الدول واجب قانوني باتخـاذ اإلجـراءات         . والسجناء، تكون قابلة للتطبيق في جميع األوقات      

وفي هـذا الصـدد     . التشريعية والعملية الالزمة لوضع حد لكافة تلك الممارسات التي تنتهك هذه القواعد           
 أساسية في اإلسـهام فـي االحتـرام         تكتسي المهمة المنوطة بالقضاة والمدعين العامين والمحامين أهمية       

. المتزايد للقواعد القانونية التي تساعد على صون حياة وأمن وكرامة الشعوب المجـردة مـن حريتهـا                
وأصحاب هذه المهن القانونية مطالبون، في اضطالعهم يومياً بعملهم، عندما يواجهون أشخاصا مشـتبها              

طة، بممارسـة اليقظـة الدائمـة لعالمـات التعـذيب           في قيامهم بأنشطة إجرامية أو متهمين بهذه األنش       
. واالعترافات القسرية في ظل سوء المعاملة أو اإلكراه وأي نوع آخر من أنواع المشقة البدنية أو النفسية                

والقضاة والمدعون العامون والمحامون لهم دور رئيسي في هذا الصدد ولكن أيضا واجب مهني في كفالة          
  .لمحلية والدولية القائمة لحماية حقوق األشخاص المجردين من حريتهمالتنفيذ الفعلي للقواعد ا

وسوف يعنى هذا الفصل أوالً بمفهوم التعذيب وضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                 
الالإنسانية أو المهينة وسوف يتناول بوجه خاص المشاكل التي يتسبب فيها الحبس االنفرادي ويتصـدى               

 وسوف يوضح بإيجاز المشاكل الخاصة التي تتعرض لهـا المجموعـات            .بصورة أخص لعزل السجين   
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بيد أن حقوق األطفال والنساء في مجال إقامة العدل سـوف           . الضعيفة كاألطفال والنساء أثناء االحتجاز    
وهذا الفصل سوف ينظر    . تتناول أيضاً ببعض التفصيل في الفصلين العاشر والحادي عشر على التوالي          

 االحتجاز مثل اإليواء والتمارين الرياضية وصحة السجناء والمحتجزين واالتصاالت          بعد ذلك في جوانب   
وثالثا سيعنى الفصل بإجراءات الشـكاوى      . بينهم وبين العالم الخارجي عن طريق الزيارات والمراسالت       

 وأخيراً سيوفر هـذا   . الواجب أن تكون متاحة في كافة األوقات لجميع األشخاص المجردين من حريتهم           
الفصل بعض النصائح بشأن الكيفية التي يمكن بها للقضاة والمدعين العامين والمحامين أن يعملوا بشكل               

  . أكثر كفاءة من أجل استئصال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالقانونية للمحتجزين والسجناء
  

  استخدام المصطلحات  ١-١
أي شخص يجرد من حريته ما      " زالشخص المحتج "و" المحتجز"يعني في هذا الفصل مصطلح      

يعنـي أي   " الشـخص المسـجون   "و" السجين"عدا من يجرد نتيجة إلدانة بجريمة على حين أن مصطلح           
فـي القواعـد   " السجين"وتنبغي مالحظة أن عبارة  . شخص حرم من حريته نتيجة إلدانة بجريمة اقتُرفت       

األشخاص الذين لم يحـاكموا واألشـخاص       النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء مستخدمة بشكل عام يغطي         
المدانين، وهي حقيقة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار كلما تم االستشهاد بهذه القواعد أو اإلشارة إليها علـى                  

  .نحو آخر
  

منع التعـذيب والمعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو  .٢
أ   

  مالحظات تمهيدية  ١-٢
وحظر التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              إن الحق في الحياة     

الالإنسانية أو المهينة معايير يمكن الوقوف عليها ليس فقط في جميع معاهدات حقوق اإلنسـان العامـة                 
الرئيسية والعديد من صكوك حقوق اإلنسان األخرى بل يتكرر ورود هذه المعايير في القانون اإلنسـاني                

 التي تتعلـق    ١٩٤٩بين اتفاقيات جنيڤ لعام     ) أ()أوال(٣بيل المثال ووفقا للمادة المشتركة      فعلى س . الدولي
فإن العنف الذي يعصف بالحياة ويمس الشخص، وبخاصـة         "بالنزاعات المسلحة ذات الطابع غير الدولي       

ميـع  يجب أن تبقى محظـورة فـي ج       " القتل بجميع أنواعه وتشويه األعضاء والمعاملة القاسية والتعذيب       
وعالوة على ذلك   ". األشخاص الذين ال يشتركون في األعمال الحربية      "األوقات وفي أي مكان فيما يخص       

من البروتوكول اإلضافي الثـاني     ) أ()٢(٤من البروتوكول اإلضافي األول والمادة      ) أ()٢(٧٥فإن المادة   
لدولية وغير الدولية، تمنعـان     الملحق باتفاقيات جنيڤ، اللذين يتصالن على التوالي بالنزاعات المسلحة ا         

وبخاصـة القتـل والتعـذيب      " العنف الذي يطال حياة اإلنسان وصحته وسالمته البدنية أو العقلية         "بالمثل  
  .والعقوبة البدنية وتشويه األطراف

وطابع القدسية الذي يتسم به الحق في الحياة وكذلك الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيـره                
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة يبرز عالوة على ذلك من خالل حقيقـة              من ضروب المعاملة أو     

أن هذه الحقوق ال يمكن تقييدها بمقتضى قانون حقوق اإلنسان الدولي حتى في أخطر األوضـاع وهـذا                  
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة        ) ٢(٤يبرز بشكل واضح مـن خالل المادة       

. من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان      ) ٢(١٥من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة       ) ٢(٢٧
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسـية أو الالإنسـانية أو              ) ٢(٢وتنص المادة   

انت هذه الظروف حالة حرب     ال يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أك         "المهينة على أنه    
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أم تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أم أية حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر                 
التعذيب " من اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه أن           ٥إلى ذلك تضيف المادة     ". للتعذيب

  ". ن وال انعدام األمن في السجن أو أماكن االحتجازال يبرره المزاج الخطر للمحتجز أو السجي
 من النظام   ٧والطبيعة األساسية لحظر التعذيب يؤكدها باإلضافة إلى ذلك واقع أنه وفقا للمادة             

عندما يرتكب كجزء من     "جريمة بحق اإلنسانية  األساسي للمحكمة الجنائية الدولية بروما، يشكل التعذيب        
والتعذيب أو  ". "مع العلم بأنه عدوان متعمد موجه ضد مجموعة من المدنيين         عدوان واسع النطاق ومنتظم     

 جرائم حـرب وخروقـات خطيـرة      تشكل هي األخرى    " المعاملة الالإنسانية بما فيها التجارب البيولوجية     
  ).‘٢‘)أ)(٢(٨المادة ( ألغراض النظام األساسي نفسه ١٩٤٩التفاقيات جنيڤ لعام 

لقانونية الدولية المتعددة فإن اللجوء إلى التعذيب غالبا ما يحظـر           باإلضافة إلى هذه القواعد ا    
وعلى هذا فإن وجود التعذيب ليس مشكلة قانونية في حد ذاته بل المشكلة مكمنها              . على المستوى المحلي  

  .تنفيذ القوانين الذي يثير التحدي الحقيقي في وجه المجتمع الدولي
  

  ها الدولالمسؤوليات القانونية التي تتحمل  ٢-٢
ال يجوز تعريض " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه ٧تنص المادة 

وعلى وجه الخصوص ال يجـوز      . أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة          
معنية بحقوق اإلنسان، فـي     وبينت اللجنة ال  . إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر          

هي حماية كرامة الفرد وسالمته البدنية والعقلية فـي آن          "، أن الغاية من هذه المادة       ٢٠تعليقها العام رقم    
الدولة الطرف عليها واجب أن توفر الحماية لكل شخص عن          " وشددت عالوة على ذلك على أن        ١."واحد

 سـواء   ٧ب االقتضاء من األفعال التي تحظرها المادة        طريق التدابير التشريعية وغيرها من التدابير بحس      
 ٢."قام بهذه األفعال أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية أو خارج األهلية القانونية أو بصـفة شخصـية               

 من العهد   ١٠ من المادة    ١تكمله االشتراطات اإليجابية التي تشترطها الفقرة        "٧والحظر الوارد في المادة     
مل جميع المجردين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصـلة فـي             يعا"والتي تنص على أن     

  ٣."شخص اإلنسان
*****  

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية أو                ٢وتنص المادة   
أية تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو             "الالإنسانية أو المهينة على أن      

 مـن   ١٢ووفقا للمادة   ".  أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع الختصاصها القضائي        لمنعإجراءات أخرى   
تحقيق سريع  أن تضمن قيام سلطاتها المختصة بإجراء       "االتفاقية على كل دولة طرف باإلضافة إلى ذلك         

ب قد ارتكب في أي إقليم       كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن عمالً من أعمال التعذي            ونزيه
وقد شددت لجنة مناهضة التعذيب بصورة منتظمة، عند تقـديمها          . من األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية    

أن تؤمن القيام بتحقيقات حازمة وأن تالحـق، عنـد          "توصيات إلى الدول األطراف، على أنه ينبغي لها         
عومة المبلغ عنها سواء كان هـؤالء المسـؤولون       االقتضاء، المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة المز      

  .٢، الفقرة ١٣٩، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ١                                                           
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢
  . المرجع نفسه٣
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لجنـة مناهضـة    من العقاب أوصت     ولغرض تأمين عدم إفالت مرتكبي التعذيب        ٤."مدنيين أو عسكريين  
  ٥."استبعاد التعذيب من قوانين العفو العام "التعذيب باإلضافة إلى ذلك بأن تؤمن الدول األطراف 

ضة التعذيب قد أوصت تكرارا بأنه ينبغي للدول        عالوة على ذلك تجدر مالحظة أن لجنة مناه       
تنظر في إلغاء القوانين التي يمكن أن تقوض استقالل السلطة          أن  األطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب      

وفيما يتعلق بوجه أخص بمشكلة التعيينات محدودة المدة أن تعمل على جعل تشريعاتها تتمشى               ٦القضائية
 بشأن استقالل السلطة القضائية والمبادئ اإلرشادية بشأن دور أعضاء          ١٩٨٥مع المبادئ األساسية لعام     

  .١٩٩٠٧النيابة العامة لعام 
*****  

 من  ٧، إلى أن المادة     ٢٠وأشارت كذلك اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في التعليق العام رقم           
من ذلك العهـد    ) ٣(٢ المادة   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يجب أن تُقرأ باالقتران مع          

 لألشخاص الذين انتهكت حقـوقهم      سبل التظلم الفعالة  وهي المادة المتعلقة بالتزام الدول األطراف بتوفير        
 مـن سـوء     ٧الحق في تقديم شكاوى ضد ما تحظره المـادة          "يعني بوجه أخص أن      وهذا   ٨.وحرياتهم
الشكاوى يجب أن تحقق فيها بشكل سـريع ونزيـه          "وأن  " يجب أن يعترف به في القانون المحلي       "المعاملة

قيـام نظـام    " كما شددت لجنة مناهضة التعذيب على أهمية         ٩."السلطات المختصة لجعل سبل التظلم فعالة     
لتقديم الشكاوى يتسم بالفعالية والموثوقية ويسمح لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسـية أو               

  ١٠."قدموا شكاوىالالإنسانية أو المهينة أن ي
، بينت اللجنة المعنيـة بحقـوق اإلنسـان أن          اإلفالت من العقاب  وأخيراً وفيما يتعلق بمشكلة     

إعالنات العفو العام ال تتمشى على العموم مع واجب الدول المتمثل في التحقيق في تلك األفعـال؛ وأن                  "
 ١١."فل عدم حدوثها في المستقبل    تضمن عدم التعرض لمثل تلك األفعال في ظل والياتها القضائية، وأن تك           

وفيما يخص قضية قوانين العفو العام فإن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ولجنة مناهضة التعذيب تتفقـان                
الدول ال يجوز لها أن تحرم      "وقد بينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بهذا الخصوص أن          . في هذا الشأن  

ذلك التعويض وإعادة االعتبار الكامل علـى نحـو مـا هـو             األفراد من حق االنتصاف الفعال، بما في        
  ١٢."ممكن

*****  
وأوضحت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان االلتزامات الملقاة على عاتق الدول بموجب            

... بتأمين  "وفيما يخص االلتزام    .  من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ببعض التفصيل       ١مواد منها المادة    
  للحقوق والحريات التي تضمنها االتفاقية ذكرت في هذا الخصوص ما يلي" ة الحرة والكاملةالممارس

يعني واجب الدول األطراف االعتراف باألجهزة الحكومية، وعموما، كافة الهياكـل           "... 
التي تمارس من خاللها السلطة العامة بحيث تكون قادرة على أن تؤمن قضـائيا التمتـع                

  ).أ(٦١قرة ، الف١٥، الصفحة A/55/50، الوثائق الرسمية للجمعية العامة انظر على سبيل المثال فيما يتعلق ببيرو وثيقة األمم المتحدة، ٤                                                           
  .١٧ المرجع نفسه، الصفحة ٥
؛ وفيما يتعلق ٦٠، الفقرة ١٥، الصفحة A/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة انظر على سبيل المثال فيما يتعلق ببيرو وثيقة األمم المتحدة، ٦

  ).د(٦٩، الفقرة ١٧بأذربيجان، انظر المرجع نفسه، الصفحة 
  ).د(٧٥، الفقرة ١٩، المرجع نفسه، الصفحة  انظر فيما يتعلق بقيرغيزستان٧
  .١٤، الفقرة ١٤١، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٨
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٩
  .٩٤، الفقرة ٢٢، الصفحة A/55/44، لرسمية للجمعية العامةالوثائق ا انظر على سبيل المثال فيما يتعلق ببولندا، وثيقة األمم المتحدة، ١٠
  .١٥، الفقرة ١٤١، الصفحة مجموعة التعليقات الصادرة عن األمم المتحدة، ٢٠ التعليق العام رقم ١١
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة١٢
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ومن تبعات االلتزام لزوم امتناع الدول عـن أي انتهـاك           . اإلنسانالحر والكامل بحقوق    
للحقوق التي تعترف بها االتفاقية وأن تحقق في أي انتهاك لهذه الحقوق وتعاقب على ذلك               

وباإلضافة إلى ذلك أن تحاول، إن أمكن، إعادة الحقوق المنتهكة إلى أصـحابها             . االنتهاك
  ١٣."ره األضرار الناجمة عن االنتهاكوأن تقدم التعويض على النحو الذي تبر

  :وأضافت المحكمة في هذا الصدد ما يلي
وااللتزام بكفالة الممارسة الحرة والكاملة لحقوق اإلنسان ال تتحقق بوجود نظام قـانوني             "

 بل إنها تتطلب أيضا من الحكومة أن تسلك المسلك          -يرمي إلى تمكين التقيد بهذا االلتزام       
  ١٤."الممارسة الحرة والكاملة لحقوق اإلنسانالذي يكفل بشكل فعال 

هذا يعني، بوجه خاص، السماح للسلطة القضائية، واالدعاء العام، والمحامين بأداء عملهم            
  .على النحو الفعال والمستقل عن السلطات الحكومية

*****  
اغتصاب وسوء معاملة تعرضت لهما إحدى المحتجزات وهي قضية         ادعاء  وفي قضية تتعلق ب   

 من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان        ١٣ ذكّرت المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان بأن المادة         ن،يديأ
تضمن توافر سبيل على المستوى الوطني لتنفيذ جوهر الحقوق والحريات المتضمنة في االتفاقية أياً كان               "

  ".الشكل الذي تتخذه لكي تؤمن في النظام القانوني المحلي
ادة، على هذا النحو، اقتضاء أن يتوفر سبيل محلي لالنتصـاف يسـمح             ومن أثر هذه الم   "

للسلطة الوطنية المختصة بأن تُعنى في آن واحد بجوهر الشكوى ذات العالقة باالتفاقيـة              
وأن تمنح التعويض المناسب، بالرغم من أن الدول المتعاقدة تمنح جانبـا مـن السـلطة                

  ١٥."ها بالتزامات بمقتضى هذا الحكمالتقديرية فيما يخص الطريقة التي تلتزم ب

 يختلف بحسب طبيعة الشكوى التي      ١٣نطاق االلتزام الذي تقضي به المادة       "وعلى الرغم من    
  فإن" يقدمها صاحبها في إطار االتفاقية

 خاصـة مـن حيـث أن        ممارسة وقانونا يجب أن يكون فعاالً     ... االنتصاف المطلوب   "
 مبرر لـه بواسطة أفعال أو إغفال ألفعال من قبـل           ممارسته ال ينبغي أن تُعرقل بشكل ال      

  ١٦...."سلطات الدولة القائمة بالرد

  وأضافت المحكمة األوروبية في هذه القضية قولها
. ١٣ من االتفاقية تترتب عليها آثار بالنسبة للمـادة          ٣الذي تصونه المادة      الحق طبيعةإن  

 وخاصة هشاشـة موقـف ضـحايا        فبالنظر لألهمية األساسية التي يكتسيها حظر التعذيب      
، دون المساس بأي سبيل آخر لالنتصاف يتـاح بمقتضـى           ١٣تفرض المادة   ... التعذيب  

  .النظام المحلي، التزاما على الدول بأن تجري تحقيقاً شامالً وفعاالً في أحداث التعذيب

يـدي  وتبعاً لذلك وحيثما يكون للفرد ادعاء يقبل األخذ والرد بأنه تعرض للتعذيب علـى أ              
باإلضافة إلى دفع تعويضات حيـث      " سبيل االنتصاف الفعال  "وكالء الدولة يستتبع مفهوم     

يكون ذلك مناسبا، إجراء تحقيق شامل وفعال كفيل بأن يفضي إلى التعرف على من هـم                
  ١٧."مسؤولون ومعاقبتهم وذلك يشمل الوقوف الفعلي لصاحب الشكوى على إجراء التحقيق

                                                           ١٣ I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 152, para. 166.  
  .١٦٧ المرجع نفسه، الفقرة ١٤
١٥ Eur. Court HR, Aydin v. Turkey, judgment (Grand Chamber) of 25 September 1997, Reports 1997-VI, p. 1895, para. 103.  
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٦
  .١٠٣، الفقرة ١٨٩٦-١٨٩٥فسه، الصفحتان  المرجع ن١٧
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 من اتفاقية مناهضة ١٢ من االتفاقية األوروبية، خالفا للمادة    ١٣لمادة  أخيراً، وبالرغم من أن ا    
واجب المبادرة بإجراء تحقيق سريع ونزيه       "بعبارات صريحة وواضحة  ، ال تفرض    ١٩٨٤التعذيب لعام   

فإن ذلك الشـرط    " كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى االعتقاد بأن عمالً من أعمال التعذيب قد ارتكب             
 حدث انتهـاك    يدينأ بناء على ذلك وفي قضية       ١٨."١٣بموجب المادة   " سبيل فعال " في مفهوم    وارد ضمناً 

هـذا التقصـير    ... أي تحقيق شامل وفعال لم يجر في ادعاءات صاحبة الشكوى و          " نظراً ألن    ١٣للمادة  
وم به  يقوض فعالية أي من سبل االنتصاف األخرى الممكن أن تكون قائمة بالنظر لمركزية الدور الذي يق               

  ١٩."المدعي العام في نظام سبل االنتصاف ككل بما في ذلك السعي للحصول على تعويض
*****  

ولالطالع على مزيد من التحليل للواجب القانوني الذي تتحمله الدول في منع انتهاكات حقوق              
ظر الفصـل   اإلنسان والتحقيق فيها ومالحقة المسؤولين عنها ومعاقبتهم وتوفير سبيل لالنتصاف بشأنها ان           

  الخامس عشر من هذا الدليل
  

مفاهيم التعذيب والمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـانية أو              ٣-٢
  تعاريف وجوانب فهم: المهينة

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي تعريف للمفاهيم التي            ٧ال تنطوي المادة    
لم تر ضرورة وضع قائمة باألفعال المحظورة أو "ة بحقوق اإلنسان يغطيها هذا العنوان كما أن اللجنة المعني

نظراً ألن ذلك التمييز يعتمد على طبيعة وغـرض         ". التمييز الواضح بين مختلف أنواع المعاملة أو العقوبة       
 يتصل لـيس    ٧ الحظر المنصوص عليه في المادة    " غير أنه تم توضيح أن       ٢٠."وصرامة المعاملة المتوخاة  

" ل التي تسبب األلم البدني بل يتصل أيضاً باألفعال التي تتسبب في المعاناة النفسية للضـحية               فقط باألفعا 
العقوبة المشطة التي يؤمر بإنزالها كجزاء على جريمة أو كإجراء تربوي           "وهي تشمل باإلضافة إلى ذلك      

  ٢١."أو تأديبي
معاملـة  تقييم ما يشكل    غير أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان الحظت، في إحدى القضايا، أن            

يعتمد على كافة الظروف التي تكتنف القضية مثل مدة وطريقة المعاملة وآثارها البدنية "ال إنسانية ومهينة
  ٢٢."والنفسية فضالً عن جنس الضحية وعمرها وحالتها الصحية

*****  
  " بالتعذيب"وألغراض اتفاقية مناهضة التعذيب، يقصد 

ب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمـداً بشـخص مـن             أي عمل ينتج عنه ألم أو عذا      "
األشخاص بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على              
اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شـخص ثالـث أو                  

 أو العذاب ألي     أو عندما يلحق مثل هذا األلم      -تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث         
سبب من األسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافـق عليـه أو                  

وال يتضمن ذلك   . يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية          

  .١٨٩٦ في الصفحة ١٠٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٨                                                           
  .١٠٩، الفقرة ١٨٩٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٩
  .٤، الفقرة ١٣٩، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ٢٠ انظر التعليق العام رقم ٢٠
  .٥ المرجع نفسه، الفقرة ٢١
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٩أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في  (فوالني ضد فنلندا. أ، ٢٦٥/١٩٨٧غ رقم  البال٢٢

  .٢-٩، الفقرة ٢٥٦، الصفحة A/44/40، للجمعية العامة
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األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكـون                
  )).١(١المادة " (انتيجة عرضية له

حدوث ... تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع       " من اتفاقية مناهضة التعذيب      ١٦وبمقتضى المادة   
أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي ال تصل إلـى حـد                    

 يتصرف بصفة رسمية هـذه      ، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر       ١التعذيب كما حددته المادة     
  ".األعمال أو يحرض على ارتكابها أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عنها

*****  
  : أوضحت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ما يليالوزا تاموريووفي قضية 

إن انتهاك السالمة البدنية والنفسية لألشخاص ينتمي إلى فئة االنتهاكات التي تنطوي على             "
رجات عديدة وتشمل المعاملة التي تتراوح بين التعذيب وغيره مـن أنـواع اإلهانـة أو               د

المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بدرجات مختلفة من اآلثار البدنية والنفسية التـي              
تتسبب فيها عوامل داخلية وأخرى خارجية يجب إثباتها في كـل حالـة مـن الحـاالت                 

  ٢٣."المحددة

آيـرش   إلى األحكام الصادرة عن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في قضـيتي             وباإلشارة
  : أضافت محكمة البلدان األمريكية ما يليوريبيتش

حتى في حاالت غياب اإلصابات البدنية يمكن اعتبار المعاناة النفسية والمعنويـة التـي              "
 اإلهانـة يتمثـل     وعنصر. يصحبها اضطراب نفسي أثناء االستجواب، معاملة ال إنسانية       

بالخوف والقلق واإلشعار بالدونية لغرض إذالل الضحية والحط من كرامته وكسر مقاومته 
وتزداد هذه الحالة تفاقماً من جراء ضعف الشخص الذي يحتجز بصورة      . البدنية والمعنوية 

وأي استخدام القوة ال تقتضيه الضرورة لتأمين السلوك السليم من جانـب            ... غير قانونية 
.  من االتفاقية األمريكية   ٥مما ينتهك المادة    ... محتجز يشكل تعديا على كرامة الشخص       ال

وال يجب أن يسمح لمقتضيات التحقيق وللمصاعب التي ال يمكن نكرانهـا التـي تحـف                
  ٢٤."بالنضال ضد اإلرهاب بأن تقيد حماية حق الشخص في سالمته البدنية

*****  
الوارد في المـادة    " المعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة     ... التعذيب أو   "وفيما يتعلق بمنع    

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، بينت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسـان أن التمييـز بـين                 ٣
يكمن باألساس في فـارق درجـة المعانـاة التـي تلحـق             " "المعاملة الالإنسانية أو المهينة   "و" التعذيب"

" التعـذيب "أنه كان هناك قصد من وراء تمييز االتفاقية بـين  ... يظهر "وفي نظر المحكمة    ٢٥."باإلنسان
وهو أن العبارة األولى تصم بوصـمة خاصـة المعاملـة الالإنسـانية             " المعاملة الالإنسانية أو المهينة   "و

  ٢٦."المقصودة التي تسبب معاناة شديدة وقاسية
 التي تكشف عـن أنهـا       ٣ق بمقتضى المادة    وشددت المحكمة على الدوام على الحظر المطل      

إلـى  " وبالنظر   ٢٧."تجسد قيمة من القيم األساسية للمجتمعات الديمقراطية التي يتشكل منها مجلس أوروبا           "
                                                           ٢٣ I-A Court HR, Case of Loayza Tamayo v. Peru, Judgment of September 17, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5 ،

  .٥٧، الفقرة ٢١١، الصفحة ١٩٩٧التقرير السنوي لمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان 
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢٤
٢٥ Eur. Court HR, Case of Ireland v United Kingdom, judgment of 8 January 1978, Series A, No 25, p. 66, para. 167.  
 ,Eur. Court HR, Aydin v Turkey, judgment (Grand Chamber) of 25 September 1997ولالطالع .  المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة٢٦

Reports 1997-VI, p. 1891, para. 82 .  
٢٧ Eur. Court HR, Soering v. the United Kingdom, judgment of 7 July 1989, Series A, No. 161, p. 34, para. 88.  
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 وتطبق، شأنها كشـأن أي      ٣يجب أن تفسر المادة     " موضوع االتفاقية وغرضها كأداة لحماية أفراد البشر      
  .٢٨"عملية وفعلية يجعل ضماناتها على النحو الذي"حكم آخر وارد فيها، 

*****  
وترد أدناه بعض األمثلة على السلوك الذي اعتبر أنه ينتهك جوانب الحظر الدولية المفروضة              

أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة لألشخاص المجردين من حريتهم             /على التعذيب و  
  . أثناء تنفيذ العقوبة- استثناء -أو 

  
  االغتصاب بوصفه ضرباً من ضروب التعذيب ١-٣-٢

 التي تمت اإلشارة إليها أعاله، كانت صاحبة الدعوى وهي مواطنة تركيـة             ،يدينأفي قضية   
 سنة فقط عندما احتجزت هي ووالدها وزوجة أخيها من قبل قـوات             ١٧من أصل كردي تبلغ من العمر       

وقبلت المحكمة النتائج التي توصلت إليهـا       . ازهاوقد اغتصبت وعوملت معاملة سيئة أثناء احتج      . األمن
  اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان فيما يخص وقائع القضية فرأت أن

اغتصاب محتجزة من قبل مسؤول حكومي يجب أن يعتبر شكالً خطيراً بوجـه خـاص               "
ومقيتاً من أشكال سوء المعاملة بالنظر إلى السهولة الكبيرة التي يمكـن بهـا أن يسـتغل                 

عالوة على ذلك فإن االغتصاب يخلّـف آثـاراً         . المسيء هشاشة وضعف مقاومة ضحيته    
نفسية عميقة في نفس الضحية ال تنمحي بمفعول مرور الزمن بالسرعة التي تنمحي بهـا               

وقد ذاقت صاحبة الدعوى األلم الحاد بسبب مواقعتها        . سائر أشكال العنف البدني والنفسي    
ركت فيهـا الشـعور بالدونيـة وانتهكـت حرمتهـا البدنيـة             القسرية والتي ال بد وأنها ت     

  ٢٩."والعاطفية

لسلسلة من التجارب الرهيبـة والمهينـة أثنـاء         "باإلضافة إلى ذلك تعرضت صاحبة البالغ       
احتجازها على أيدي قوات األمن بمقر الدرك بالنظر إلى جنسـها وشـبابها والظـروف التـي حفـت                   

  فهي" باحتجازها
ثة ال بد وأنها شعرت أثناءها بالذهول واالرتبـاك بسـبب إبقائهـا             احتجزت طيلة أيام ثال   "

معصوبة العينين وفي حالة دائمة من األلم البدني والحيرة من جراء ما تعرضت له مـن                
كمـا  . الضرب أثناء استجوابها وبسبب المخاوف التي كانت تنتابها مما سيحدث لها الحقا           

هينة مما قوى من مشاعر الضعف لديها       فرض عليها أن تسير عارية وتظهر في مظاهر م        
  ٣٠."وفي مناسبة من المناسبات وجه إلى بدنها دفق مائي شديد القوة وهي تدور كالدوامة

  وعلى هذا النحو فإن المحكمة
كانت مقتنعة من أن تراكم أعمال العنف البدني والنفسي التي تعرضـت لهـا صـاحبة                "

 ٣ هو بمثابة التعذيب الذي ينتهك المادة        الدعوى وخاصة الفعل القاسي أال وهو االغتصاب      
  ٣١."من االتفاقية

*****  
ووجهت لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، في قضية ضد بيرو، بقضية اغتصاب ارتكبـه              

وعلى الرغم من أن المرأة لم تكن محتجزة بهذا المعنى، إال أنها كانت ال حول وال قـوة                  . أفراد عسكريون 
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٨٧ المرجع نفسه، الفقرة ٢٨                                                           

٢٩ Eur. Court HR, Aydin v. Turkey, judgment (Grand Chamber) of 25 September 1997, Reports 1997-VI, p. 1891, para. 83.  
  .٨٤ المرجع نفسه، الفقرة ٣٠
  .٨٦، الفقرة ١٨٩٢  المرجع نفسه، الصفحة٣١
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وفي الليلة التي اختطف فيهـا      . الء األفراد الذين اختطفوها، وقتلوا زوجها في النهاية       لها وهي في أيدي هؤ    
 وافترضت اللجنة أن الوقائع     ٣٢.زوجها من منزلهما، اغتصبت السيدة ميجيا مرتين من قبل ضابط عسكري          

ر الصـادرة   أن موثوقية رواية صاحبة االلتماس أيدتها مختلف التقاري       "المزعومة وقائع حقيقية؛ وفي نظرها      
العديد من حاالت اغتصاب النساء في بيرو على        "عن الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية التي وثقت         

أيدي أفراد قوات األمن في المناطق الخاضعة لحالة الطوارئ ومنها هذه الحالة المحددة المتعلقـة براكـال                 
قوات التابعة للجيش في بيرو عن ارتكاب        وبعد أن افترضت مسؤولية ال     ٣٣.ميجيا التي ورد ذكرها ووصفها    

  تجاوزات بحق السيدة ميجيا وكذلك عدم وجود سبل تظلم فعالة في هذا البلد رأت اللجنة أن
القانون الدولي الراهن ينص على أن االعتداءات الجنسية التي يرتكبها أفراد قوات األمن             "

قصور من الدولـة فـي منـع        سواء نتيجة لممارسة متعمدة تشجع عليها الدولة أو نتيجة ل         
حدوث هذه الجريمة، تشكل انتهاكا لما للضحايا من حقوق اإلنسان، وخاصة الحـق فـي               

  ٣٤."السالمة البدنية والعقلية

 مـن اتفاقيـة     ١٤٧ و ٢٧ودعما لوجهة النظر هذه أشارت، في جملة أمور أخرى، المادتـان            
 من البروتوكول اإلضافي    ٧٦يڤ، والمادة   ، والمادة المشتركة بين اتفاقيات جن     ١٩٤٩جنيڤ الرابعة لعام    

من البروتوكول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيـڤ،        ) ٢(٤األول الملحق باتفاقيات جنيڤ، والمادة      
  ١٩٩٨.٣٥ من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ٥والمادة 

تفاقية األمريكيـة لحقـوق      من اال  ٥وفسرت اللجنة بعد ذلك مفهوم التعذيب الوارد في المادة          
اإلنسان في ضوء تعريف هذا المفهوم المتضمن في اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه، 

  :واستنادا إلى هذا التعريف لكي يكون هناك تعذيب يجب أن تجتمع العناصر التالي ذكرها
م والمعاناة البدنية والنفسية لشخص مـن       يجب أن يكون فعالً مقصودا يتم بارتكابه التسبب في اآلال         " 

 األشخاص؛

 ؛"يجب أن يرتكب لغرض ما" 

 ٣٦."يجب أن يرتكبه مسؤول عام أو شخص عادي يتصرف بناء على تحريض من المسؤول العام" 

 اعتبـرت   األولففيما يتعلق بالعنصر    . وجميع هذه العناصر قد توافرت في حالة السيدة ميجيا        
يتسـبب فـي    "؛ وهو أيضاً    "ء بدني ونفسي يقترف كنتيجة لفعل متسم بالعنف       أن االغتصاب اعتدا  "اللجنة  

وباإلضافة إلى العنف الذي تتعرض له الضحايا وقت االغتصاب الذي          . المعاناة البدنية والنفسية للضحية   
وتعرض المرأة العتداء من هـذا القبيـل        . عادة ما يؤذي ضحاياه وفي بعض األحيان يتسبب في الحمل         

 أيضا في صدمة نفسية ناتجة، من ناحية، عن التعرض لإلهانة ومن ناحية أخرى عن اإلدانـة                 يتسبب لها 
 وهذا العنصر متوفر    ٣٧."التي تبدر من أعضاء المجتمع المحلي إذا ما قامت المرأة بالتبليغ عما حدث لها             

لعنف تسـبب   كنتيجة لفعل متسم با   ... كانت ضحية اغتصاب    "في هذه القضية بالنظر لكون السيدة ميجيا        
 فإن اغتصاب السيدة ميجيا ارتكب      الثاني أما فيما يخص العنصر      ٣٨."لها في آالم ومعاناة جسدية ونفسية     

هي أيضاً مطلوبة بوصفها عنصر     "والرجل المذنب أخبرها بأنها     " بغرض معاقبتها هي شخصيا وتخويفها    "
                                                           ٣٢ I-A Comm. HR, Report No. 5/96, Case 10.970 v. Peru, March 1, 1996, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.91, doc. 7 rev  ، التقرير

  .١٥٩-١٥٨، الصفحتان ١٩٩٥السنوي للجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان 
  .١٧٥-١٧٤ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٣
  .١٨٢ه، الصفحة  المرجع نفس٣٤
  .١٨٤-١٨٢ المرجع نفسه، الصفحات ٣٥
  .١٨٥ المرجع نفسه، الصفحة ٣٦
  .١٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ٣٧
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٣٨
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كما هـدد   ". ارتباط باإلرهاب اسمها كان مدرجا على قائمة أشخاص لهم        "وأن  " مخرب شأنها شأن زوجها   
انتهت  لثالثا وأخيرا وفيما يتعلق بالعنصر      ٣٩.نفس هذا الرجل بالعودة ثانية إليها واغتصابها مرة أخرى        

 مجموعـة   بصحبةاللجنة إلى الرجل الذي اغتصب السيدة ميجيا هو فرد من أفراد قوات األمن الذي كان                
  ٤٠.كبيرة من الجنود

التعذيب الثالثة متوفرة جميعها في هذه القضية خلصت اللجنة         وبالنظر إلى أن عناصر تعريف      
 وانتهت باإلضافة إلى ذلك إلى      ٤١. من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان     ٥إلى أن بيرو قد انتهكت المادة       

 مـن االتفاقيـة المتعلقـة     ١١أن عمليات االغتصاب التي تعرضت لها السيدة ميجيا شكلت انتهاكاً للمادة            
دئهـا  امن حيث إن ما جرى كان ينطوي على مساس بسالمتها البدنية ومب           "حرمة الخصوصية   بالحق في   

ومثلما ذكرت اللجنة، فإلى جانـب انتهـاك السـالمة البدنيـة            " األخالقية بما في ذلك كرامتها الشخصية     
ن  وأخيرا فـإ   ٤٢."على مساس متعمد بكرامة هؤالء الضحايا     "والنفسية للضحايا ينطوي االعتداء الجنسي      

 من االتفاقية ألنها لم توفر سبل تظلم فعالـة مـن هـذه              ٢٥و) ١(٨و) ١(١دولة بيرو قد انتهكت المواد      
  ٤٣.االنتهاكات

  
  معاملة المحتجزين والسجناء ٢-٣-٢

إن شيوع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير القانونية التي يتعرض لهـا األشـخاص               
ابق القانونية لجهات منها اللجنـة المعنيـة بحقـوق          المجردون من حريتهم واضح كل الوضوح من السو       

من العهـد الـدولي     ) ١(١٠ و ٧اإلنسان وهذه السوابق تنطوي على أمثلة متعددة على انتهاكات المادتين           
وكلما تمكّن صاحب أي بالغ من تقديم مـا         . على إثر استخدام العنف ألغراض منها انتزاع االعترافات       

تعرض لـه من ضرب وغيره من أنواع سوء المعاملة وكلمـا امتنعـت             يكفي من البيانات المفصلة عما      
الدولة الطرف عن الرد على ذلك البالغ أو لم تنازع في االدعاءات الصادرة ترى اللجنة أن المعلومـات                  

من العهد إما مجتمعتـين أو منفصـلتين        ) ١(١٠ و ٧المعروضة عليها تدل على حدوث انتهاك للمادتين        
  ٤٤.عاملةبحسب درجة شراسة الم

*****  

  .١٨٧-١٨٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٩                                                           
  .١٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٤٠
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٤١
  .١٨٨-١٨٧الصفحتان  المرجع نفسه، ٤٢
  .واألمر نفسه ينطبق على الجريمة التي ذهب ضحيتها زوجها، المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة. ١٩٣ المرجع نفسه، الصفحة ٤٣
 ٢٠اآلراء المعتمدة في  (زياليا بالنكو ضد نيكاراغوا. ر، ٣٢٨/١٩٨٨ انظر على سبيل المثال من بين قضايا عديدة أخرى، البالغ رقم ٤٤

 ٥-٦، الفقرات ١٦-١٥، الصفحتان )المجلد الثاني(، A/49/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٤يوليه /تموز
 محاوالت النتزاع االعترافات عن طريق تهديد وضرب وإعدام المحتجزين وما إلى ذلك مما يتعارض مع: ٥-١٠، الفقرة ١٨ والصفحة ٦- ٦إلى 

، الوارد في وثيقة )١٩٩٩يوليه / تموز١٣اآلراء المعتمدة في  (اليهونغ ضد جامايك. أ، ٦١٣/١٩٩٥من العهد؛ والبالغ رقم ) ١(١٠ و٧المادتين 
كانت تشكل إساءة المعاملة واألوضاع السائدة : ٢-٩، الفقرة ٦٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةاألمم المتحدة، 

للمعاملة القاسية أو انتهاكا لحق صاحب البالغ في أن يعامل بإنسانية ومع احترام للكرامة المتأصلة في الشخص اإلنساني والحق في عدم التعرض 
رون تنفيذ الحكم فيهم ؛ وصاحب البالغ، الذي كان في قائمة المحكوم عليهم باإلعدام الذين ينتظ)١(١٠ و٧بمقتضى المادتين " الالإنسانية أو المهينة

، ٤٨١/١٩٩١ضرب من قبل حراس السجن ولم يسمح لـه بمعايدة طبيب إال مرة واحدة بالرغم من أنه قدم طلبات أخرى بهذا الشأن؛ والبالغ رقم 
  الرسمية للجمعية العامةالوثائق، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (فيالكناس أورتيغا ضد إكوادور. ج

A/52/40) سوء المعاملة على أيدي العاملين في السجن بعد محاولة : ٤- ٢، الفقرة ٢ مقارنة بالصفحة ٢- ٩، الفقرة ٤، الصفحة )المجلد الثاني
ناتجة عن استخدام من بقاع سوداء متعددة في مستوى خصره وصدره "للهرب اقترفها رفقاء صاحب البالغ في الزنزانة؛ وصاحب البالغ عانى 

من العهد؛ والبالغ ) ١(١٠ و٧التي تتعارض مع المادتين " المعاملة القاسية والالإنسانية"وهذه المعاملة هي بمثابة " الشحنات الكهربائية ضد جسده
الوثائق الرسمية للجمعية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز٢٩اآلراء المعتمدة في (، أركوس ضد كولومبيا ٦١٢/١٩٩٥رقم 
، وقد وقع على الضحيتين هذا الفعل ٧ أخوين اثنين على نحو ينتهك المادة تعذيب: ٥-٨، الفقرة ١٨١، الصفحة )المجلد الثاني (A/52/40، العامة
  ".معصوبا العينين وقد غمرتهما مياه قناة"وهما 
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وفيما يخص وسائل إكراه األشخاص المحتجزين، أوصت لجنة مناهضة التعذيب في الواليات            
أحزمة الصعق بالصدمة الكهربائية والكراسي المقيدة كوسائل للسيطرة على         "المتحدة األمريكية بأن تلغي     

 ١٦إلى انتهاك المـادة     نظراً ألن استخدام هذه الوسائل بصورة متواصلة يفضي         " من هم رهن االحتجاز   
  ٤٥.من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

*****  
وفي قضية رفعت ضد زائير خلصت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسـان والشـعوب إلـى أن                

باألصفاد وتعريضـهم للصـدمة     ضرب المحتجز بقبضة اليد وبالعصي وبالركل وإبقاء السجناء مقيدين          "
؛ فمثل هـذه األفعـال مجتمعـة        "يشكل حطاً بالكرامة اإلنسانية   ... الكهربائية وصلبهم وغمرهم في الماء    

 كذلك وفي قضية ضد مالوي انتهت اللجنة إلـى          ٤٦. من الميثاق األفريقي   ٥ومنفصلة تشكل انتهاكا للمادة     
شكلت بكل وضـوح    " مجتمعة ومنفصلة "ل السجن   أن األفعال التي تعرضت لها فيرا وأورتون شروا داخ        

؛ وسوء معاملتهما ومعاقبتهما ألسباب تأديبية شملت الحد من وجبتهما الغذائية وتقييـدهما             ٥انتهاك للمادة   
 في  امن الرجلين واليدين ليومين اثنين دون أن يتمكنا من الذهاب إلى المراحيض والحمامات واحتجازهم             

 شعاع الشمس وحرمانهما من الماء والغذاء وإجبارهما على البقـاء عـاريين             زنزانة مظلمة ال ينفذ إليها    
أمثلة على التعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية      "وضربهما بعصي وبقضبان حديدية كل هذه األفعال تشكل         

  ٤٧."والالإنسانية
*****  

لمناسـبات  وقد كان على محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن تتصدى في العديد من ا             
 حيث تبينت المحكمة أن     "أطفال الشوارع "    لقضايا تنطوي على التعذيب كما هو الشأن بالنسبة لما يسمى ب          

تعرض أربعـة مـنهم     "هؤالء األطفال، بعد أن اختطفتهم قوات أمن الدولة في غواتيماال وقبل أن يغتالوا              
" ضحايا سوء المعاملـة والتعـذيب      كانوا   وأنهم" سالمتهم البدنية والعقلية  "للتعدي على   "وهم من األحداث    

  ٤٨.من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان) ٢(و) ١(٥مما يتعارض مع المادة 
 التي تنطوي على اختطاف واختفاء الضحية، خلصت محكمة البلدان           باييز -كاستيو  وفي قضية   

 أن  ٥ نية التي تضمنها المـادة    األمريكية لحقوق اإلنسان إلى أنه مما يتعارض مع الحق في المعاملة اإلنسا           
حتى ولو لم يتعرض لضـرب آخـر مـن    " باييز في صندوق سيارة رسمية وإنه        -يوضع السيد كاستيو    

ضروب سوء المعاملة البدنية أو غيرها فإن هذا الفعل في حد ذاته يجب اعتباره مخالفاً لما هو واجب من                   
  ٤٩."احترام الكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان

*****  
، خلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أن الجمع بـين خمسـة             آيريش قضية   وفي

معاملة  شكل   ١٩٧١أساليب لالستجواب استخدمت في استنطاق أشخاص اعتقلوا في آيرلندا الشمالية عام            
ذه ورأت المحكمة أن ه   .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ٣بالمعنى المقصود في المادة      ال إنسانية 

  ).ج(١٨٠، الفقرة ٣٢، الصفحة A/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٥                                                           
٤٦ ACHPR, World Organisation against Torture and Others v. Zaire, Communications Nos. 25/89, 47/90, 56/91 and 100/93, decision 

/chr/za.ac.up.www://httpat  of the text of the decision as published 65. , para1996th session, March 19adopted during the .  
٤٧ ACHPR, Krishna Achuthan and Amnesty International (on behalf of Aleke Banda and Orton and Vera Chirwa) v. Malawi, 

Communications Nos. 64/92, 68/92 and 78/92 ١٩٩٤نوفمبر /اني  تشرين الث-أكتوبر /، قرار اتخذ في الدورة السادسة عشرة، تشرين األول ،
  .chr/za.ac.up.www://http/:  من نص القرار كما هو منشور على الموقع٣٣الفقرة 

٤٨ I-A Court HR, Villagrán Morales et al. case v. Guatemala, judgment of November 19, 1999, Series C, No. 63, p. 180, para. 
177 read in conjunction with p. 176, para. 186; emphasis added.  

٤٩ I-A Court HR, Castillo-Páez case, judgment of November 3, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, Annual Report 
Inter-American Court of Human Rights 1997, p. 264, para. 66.  
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األساليب، التي قوامها إجبار الشخص على الوقوف إلى الحائط وتغيبـة وجهـه وإخضـاعه للضـجيج                 
هي أساليب كانت تستخدم مجتمعة مع سبق اإلصـرار ولمـدة           "وحرمانه من النوم ومن األكل والشرب       

ية ونفسية  تسببت إن لم يكن في أذى بدني فعلى األقل في معاناة بدن           "وأن هذه األساليب    " ساعات متواصلة 
شديدة جداً لألشخاص الذين تعرضوا لها كما أنهـا أفضـت إلـى اضـطرابات نفسـية حـادة أثنـاء                     

 نظراً ألن المقصود منهـا      مهينة" وفي نظر اللجنة أن أساليب االستنطاق هذه هي أساليب           ٥٠."االستجواب
 كـرامتهم وربمـا   هو إثارة مشاعر الرعب في الضحايا والكرب والدونية وترمي إلى إهانتهم والحط من      

  ٥١."كسر مقاومتهم البدنية أو النفسية
 ُأخضع صاحبها الستنطاق الشرطة لمدة حوالي أربعين ساعة         تومازي ضد فرنسا  وفي قضية   

للصفع واللكز واللطم وُأجبر على الوقوف ساعات طويلة دون سند ويداه مغلولتان وبصق            "تعرض خاللها   
ام نافذة وحرم من األكل وهدد بواسطة سـالح نـاري وغيـر             عليه الغير وُأجبر على الوقوف عارياً أم      

في نظر المحكمة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان،         " معاملة ال إنسانية ومهينة   " وقد شكل كل ذلك      ٥٢."ذلك
مقتضيات التحقيق والمصاعب التي ال تنكر والمتأصلة في عمليات مكافحـة           "وأضافت المحكمة قولها إن     

إلرهاب، ال يمكن أن تسفر عن وضع قيود على الحماية الواجب أن تـوفر              اإلجرام ال سيما فيما يخص ا     
  ٥٣."لغرض سالمة األفراد البدنية

، خلصت المحكمة بالفعل إلى أن صاحب هذه القضية قد تعـرض        بعد ذلك  أكسويوفي قضية   
ـ         "وفي هذه الحالة بينت المحكمة أنه       . للتعذيب رطة في الحاالت التي يوضع فيها الشخص قيد حراسة الش

في صحة جيدة ولكن يتبين أنه مجروح عندما يفرج عنه، فإن من واجب الدولة أن توفر تفسيرا مقنعاً لما                   
 مـن   ٣تسبب في ذلك الجرح وإن لم تفعل كان هناك ما يبرر إثارة قضية في هذا الشأن في إطار المادة                    

كسـوي،  أ قبلت المحكمة بأن السيد       واستنادا إلى استنتاجات اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان،       ٥٤."االتفاقية
جرد من ثيابه وغلة يـداه إلـى ورائـه    "ويعني ذلك أنه  " للتعليق الفلسطيني "قد تعرض، في جملة أمور،      

  :وفي نظر المحكمة". وعلق من ذراعيه
أن هذه المعاملة ال يمكن أن تكون إال مقصودة؛ بل إن جانبا من اإلعداد والضـغط قـد                  "

ويبدو أن الممارسة قد نفذت لغرض الحصول على اعترافـات          . امورس من أجل القيام به    
وباإلضافة إلى األلم الحاد الذي تسببت فيه فـي ذلـك           . أو معلومات من صاحب الدعوى    

الوقت ال محالة تبين األدلة الطبية أن المعاملة التي لقيها قد أفضت إلى شل كلتا ذراعيـه                 
مة أن هذه المعاملة خطيرة وقاسية الطابع       وترى المحك ... وبقي معه هذا الشلل مدة زمنية       
  ٥٥."ال يمكن أن توصف إال بالتعذيب

  
  العقوبة البدنية ٣-٣-٢

العقوبة البدنية، بما فيها العقاب المشط الذي       "رأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فيما تقدم أن         
 من العهـد  ٧ في المادة يغطيه الحظر الوارد  " يؤمر به جزاء جريمة اقترفت أو كإجراء تربوي أو تأديبي         

، حيث صدر   أوسبورن ووجهة النظر هذه تأكدت في قضية        ٥٦.الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية    
على صاحب البالغ حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وُأمر بأن يتلقى عشر جلدات بجذع شجر بسبب                 

                                                           ٥٠ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 66, para. 167.  
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٦٧، الفقرة ٦٦ المرجع نفسه، الصفحة ٥١
٥٢ Eur. Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No. 241-A, p. 40, para. 108.  
  .١١٥، الفقرة ٤٢المرجع نفسه، الصفحة  ٥٣
٥٤ Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2278, para. 61.  
  .٦٤، الفقرة ٢٢٧٩ المرجع نفسه، الصفحة ٥٥
  .٥، الفقرة ١٣٩، الصفحة دةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتح، ٢٠ التعليق العام رقم ٥٦
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 المضاف إليـه التشـديد وجـرح        ما أدعي من امتالكه غير القانوني لسالح ناري وبسبب قطع الطريق          
بغض النظر عن طبيعة الجريمة التي ستستوجب       "ورئي كذلك في هذه القضية أنه       . أشخاص بشكل متعمد  

العقوبة وأياً كانت درجة الوحشية التي اتسمت بها فإن رأي اللجنة الراسخ هو أن العقوبة البدنية تشـكل                  
 من العهد التي انتهكت علـى       ٧ا يتعارض مع المادة      وهذ ".معاملة أو عقوبة قاسية وال إنسانية ومهينة      

" ملزمة باالمتناع عن تنفيذ عقوبة الجلد في السيد أوسبورن        " وقد أبلغت اللجنة الحكومة بأنها       ٥٧.هذا النحو 
وباإلضافة إلى ذلك كان عليها أيضاً أن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل بإلغـاء األحكـام                  

  ٥٨".مح بإنزال العقوبات البدنيةالتشريعية التي تس
*****  

مـن  " بالمسارعة بإلغاء العقوبة البدنيـة    "وفيما يخص ناميبيا، أوصت لجنة مناهضة التعذيب        
 كما أعربت اللجنة    ٥٩.حيث إنه يظل من باب الممكن قانونا بمقتضى القانون الناميبي فرض عقوبة كهذه            

 السعودية نظراً ألن الحكم بعقوبات بدنية وفرض هـذه          عن القلق إزاء الحالة السائدة في المملكة العربية       
ال تعتبر  ... العقوبات من قبل السلطات القضائية واإلدارية بما في ذلك بوجه خاص الجلد وبتر األعضاء               

  ٦٠.مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة" متمشية
*****  

ان بأن يتلقى واحد من األحـداث ثـالث         م فيها محكمة األحداث في جزيرة       وفي قضية أمرت  
 خلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أن ذلك         - وهي عقوبة تم بالفعل تنفيذها       -جلدات بعصا   

  من االتفاقية  ٣ألغراض المادة   " معاملة مهينة "بل إنه شكل فعالً     " معاملة ال إنسانية  "وال  " تعذيبا"ال يشكل   
" مهينـة " وبحثت المحكمة بالتفصيل ما إذا كان يمكن أن تعتبر هذه العقوبة             ٦١.األوروبية لحقوق اإلنسان  

ما تنطوي عليه القضية من إهانة وحط للكرامة يجب أن يصل إلى مستوى معين ويجب على                "ورأت أن   
ية على العموم؛ وكـان     الذي تستتبعه العقوبة القضائ   " أي حال أن يكون مختلفاً عن عنصر اإلهانة المعتاد        

بكافة الظروف المحيطة بالقضية وبخاصة بطبيعة وسياق العقوبـة ذاتهـا وطريقـة             "رهناً  " نسبياً"التقييم  
  : وجاء وصف المحكمة لطبيعة العقوبة البدنية مبينا في الفقرة التالية٦٢."تنفيذها

ام العنـف البـدني     تنطوي العقوبة البدنية القضائية بحكم طبيعتها على قيام إنسان باستخد         "
عالوة على ذلك فهو عنف يمارس من مؤسسة أي أنه في الحالة الراهنة             . على إنسان مثله  

عنف يسمح به القانون وتأمر به السلطات القضائية في الدولة وتنفذه سـلطات الشـرطة               
على هذا النحو وبالرغم من أن صاحب الدعوى لم يعان من آثار بدنيـة              ... التابعة للدولة   

 التي بموجبها عومل كشيء تقدر عليه السلطات        - أو طويلة المدى، إال أن عقوبته        شديدة
 حمايتهـا أال وهـي      ٣ شكل تعديا على هدف من األهداف األساسية التي تتوخى المادة            -

كما ال يمكن استبعاد أن العقوبة قد تكون لها آثار نفسية           . كرامة الشخص وسالمته البدنية   
  ٦٣."ضارة

الهالـة التـي تحـيط      " أن مما يزيد في تعقيد الطابع المؤسسـي للعنـف            وفي نظر المحكمة  
". باإلجراءات  الرسمية المالزمة للعقوبة وحقيقة أن من يقوم بإنزالها إنما هم أشخاص غرباء عن المجرم               

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار١٥اآلراء المعتمدة في ( ضد جامايكا، أوسبورن. ، ج٧٥٩/١٩٩٧ البالغ رقم ٥٧                                                           
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١- ٩، الفقرة ١٣٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة

  .١١٥، الفقرة ٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ٥٨
  .٢٥٠، الفقرة ٣٧، الصفحة A/52/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٥٩
٦٠ UN doc. CAT/C/XXVIII/CONCL.6 Conclusions and Recommendations: Saudi Arabia, adopted on 15 may 2002, para. 4(b).  
٦١ Eur. Court HR, Tyrer case, judgment of 25 April 1978, Series A, No. 26, p. 14, para. 29 and p. 17, para. 35; emphasis added.  
  .٣٠، الفقرة ١٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٢
  .٣٣، الفقرة ١٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٣
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عنصر اإلهانة بلغ المستوى المتأصـل      "إلى أن   " ككل"وقد خلصت المحكمة، بعد أن نظرت في الظروف         
  ٦٤.""معاملة المهنيةال"في مفهوم 

  
  التجارب الطبية أو العلمية ٤-٣-٢

أنـه ال   " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية          ٧تفيد الجملة الثانية من المادة      
وبدون تلك الموافقة، يرى أن التجربـة       ". ينبغي إخضاع أحد دون موافقته الحرة لتجارب طبية أو علمية         

وقـد الحظـت اللجنـة      ". المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة     "أو  " ذيبالتع"تشكل شكال من أشكال     
من الضرورة بمكان توفير حماية خاصة من تلك        "، أن   ٢٠المعنية بحقوق اإلنسان، في التعليق العام رقم        

التجارب في حالة األشخاص غير القادرين على إبداء الموافقة الصحيحة وبخاصـة األشـخاص الـذين                
فأولئك ال ينبغي إخضاعهم ألي تجربـة طبيـة أو          . ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن      يخضعون  

 وهذا أمر لـه بطبيعة الحال عالقة وثيقـة بالموضـوع فيمـا             ٦٥."علمية يمكن أن تكون ضارة بصحتهم     
  . يخص األشخاص الذين يحتفظ بهم في مستشفيات األمراض العقلية

ن مجموعة المبادئ بشأن حماية كافـة األشـخاص          م ٢٢وحول هذا الموضوع، يذهب المبدأ      
المعرضين ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن خطوة أبعد من ذلك بالنص على أنـه ال ينبغـي أن        

، عرضة ألن تجري عليه أية تجارب طبية أو علميـة     حتى برضاه يكون أي شخص محتجز أو مسجون،       
  ).افالخط الغليظ للتأكيد وهو مض(قد تكون ضارة بصحته 

ويمكن أن يثور، عن صواب، السؤال الداعي إلى معرفة ما إذا كان ينبغي في أي وقت مـن                  
 طبية أو علمية بالنظر إلى صعوبة مهمة التنبؤ باآلثار          تجربةاألوقات أن يخضع األشخاص الضعفاء ألي       
  .الضارة الممكن أن تترتب على تلك التجارب

  
ن والموظفـون الصـحيون     التعذيب والمسؤولون عن إنفاذ القـواني       ٤-٢

  والمدعون العامون
يترتب على ما تقدم بيانه أن كل شخص معني باعتقال أو استجواب أو احتجاز أو سجن مشتبه 
فيه أو مدان يتحمل الواجب القانوني المتمثل في معاملة ذلك الشخص الذي سيتصـدى لــه بـاحترام                  

السـلطات  وبالنسبة لمن هم مناط     . و سوء المعاملة  لكرامته اإلنسانية وأن يمتنع عن اللجوء إلى التعذيب أ        
 ورد هذا األمر صراحة في مدونة لقواعـد سـلوك           التي تمارسها الشرطة من قبيل االعتقال واالحتجاز      

  : منها على ما يلي٥ التي تنص في المادة ١٩٧٩الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لعام 
فاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال        ال يجوز ألي موظف من الموظفين المكلفين بإن       "

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهنية، أو أن               
يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه، كما ال يجوز ألي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين               

 أو التهديد بالحرب، أو إحاقـة       أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب،        
الخطر باألمن القومي، أو تقلقل االستقرار السياسي الداخلي، أو أية حالة أخرى من حاالت 
الطوارئ العامة، لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو               

  ".الالإنسانية أو المهنية

  .٣٥ و٣٣، الفقرات ١٧- ١٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٦٤                                                           
  .٧، الفقرة ١٤٠، الصفحة ت العامة الصادرة عن األمم المتحدةمجموعة التعليقا ٦٥



  ين من حريته المعايير القانونية الدولية لحماية األشخاص المجرد- الفصل الثامن 
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 من مجموعـة مبـادئ آداب مهنـة الطـب           ٢ ينص المبدأ    بالموظفين الصحيين وفيما يتعلق   
المتصلة بدور الموظفين الصحيين، وال سيما األطباء، في حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب أو              

  :غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة على ما يلي
موجـب الصـكوك الدوليـة      إن مما يمثل مخالفة جسيمة آلداب مهنة الطب، وجريمـة ب          "

المنطبقة، أن يقوم الموظفون الصحيون، وال سيما األطباء، بطريقة إيجابيـة أو سـلبية،              
 بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية أو               

  ".ااً أو تحريضاً على هذه األفعال أو محاوالت الرتكابهالالإنسانية أو المهنية أو تواطؤ

بل إن من واجب الموظفين الصحيين المكلفين بالرعاية الطبية للمسـجونين والمحتجـزين أن              
" من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسـجونين أو المحتجـزين          "يوفروا لهم المعاملة التي تكون      

  ).١المبدأ (
ن تقـوم الـدول     وكما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، من األهمية بمكـان أ            

وكما شددت على ذلك اللجنة المذكورة  يجب تزويـد          . األطراف في العهد بنشر المعلومات على السكان      
موظفي إنفاذ القوانين، والموظفين الطبيين وأفراد الشرطة وأيا من األشخاص اآلخرين المعنيين باعتقال             "

بما يالئم من المعلومات    از أو السجن    أو معاملة أي فرد يخضع ألي شكل من أشكال االعتقال أو االحتج           
  ٦٦."والتدريب

 يمكن أن يتم الحصول علـى االعترافـات         ٧ و ٤وكما هو مشار إليه أعاله ومبين في الفصل         
والمبـدأ  . بوسائل غير قانونية كالتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة أو االنتهاكات لحقوق اإلنسان             

رفـض   "هـؤالء أفراد النيابة العامة ينص على أنه يتعـين علـى            من المبادئ التوجيهية بشأن دور       ١٦
استخدام هذه األدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا األساليب المذكورة أو إخطار المحكمـة بـذلك،                

للوقـوف  " (واتخاذ كافة التدابير الالزمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه األساليب إلى العدالـة             
  ). من اتفاقية مناهضة التعذيب١٥انظر أيضاً المادة على قاعدة مماثلة 

تتحمل الدول واجبا قانونيا بمقتضى القانون الدولي يتمثل في اتخاذ إجراءات تشريعية 
من أعمال التعذيب وغيره  للوقايةوإدارية وقضائية وغيرها من اإلجراءات الفعالة 

 .من أشكال سوء المعاملة

 في كافة التحري السريع والفعالفي ني المتمثل كما تتحمل الدول الواجب القانو
 لضحايا سبل التظلم الفعالة وتوفير حاالت التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة

  .تلك المعاملة المزعومين
 ال يتمشى إجراء الحصانة مقترفي التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة منحوإن 

منع انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق  مع الواجب القانوني الذي تتحمله الدول في
  .فيها وإتاحة سبل التظلم منها

لكل شخص الحق في أال يتعرض للتعذيب أو لغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة 
 وال يمكن في كافة األوقاتالقاسية أو الالإنسانية أو المهينة وهذا الحق يجب أن يمنح 

  .هدد حياة األمةتقييده حتى أثناء الطوارئ العامة التي ت
 يعتبر شكالً من أشكال سوء المعاملة القاسية الهادف التعذيبوعموما يمكن القول إن 

والتعذيب . إما للحصول على اعترافات أو معلومات من شخص أو معاقبته وتخويفه
يرتكب من قبل مسؤول عام أو بناء على تحريض من ذلك المسؤول أو أي شخص 

  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٠، الفقرة ١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٦٦                                                           
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  .فقة منهيتصرف بصفة رسمية أو بموا
 والذي يرتكبه المسؤولون تبين أنه يمثل االغتصابوالتعدي الجنسي الذي يتخذ شكل 

  .ضربا من ضروب التعذيب
ويشتمل الحق في عدم التعرض للمعاملة السيئة على حظر العقوبة البدنية و، كحد 

  .أدنى، التجارب الطبية والعلمية التي ال تلقى موافقة حرة ممن تجري عليه
عامل جميع األشخاص المجردين من حريتهم باحترام للكرامة المتأصلة في يجب أن ي

ويمنع منعا باتا على موظفي إنفاذ القوانين والموظفين الصحيين . الشخص اإلنساني
. اللجوء إلى التعذيب أو إلى غيره من أشكال المعاملة السيئة في أي وقت من األوقات

اة إلى االعترافات التي يتم الحصول وال يجب أن يلتفت المدعون العامون والقض
  .عليها عن طريق هذه المعاملة

وليتيسر اإلسهام في كفالة الممارسة التامة للحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من 
أشكال سوء المعاملة، يجب على القضاة والمدعين العامين والمحامين أن يضطلعوا 

 .بمهامهم على النحو الكفؤ والمستقل

  

لشــروط القانونيــة المتعلقــة بأمــاكن االحتجــازا  .٣
  المحتجزين والسجناءلـوتسجي

  

  االعتراف الرسمي بكافة أماكن االحتجاز  ١-٣
لحماية األمن الشخصي لمن هم مجردون من حريتهم يجب االحتفاظ بهم حصرا فـي أمـاكن         

رف به أجهزة الرصد الدوليـة      والتزام الدول بالتقيد بهذا الواجب القانوني تعت      . احتجاز معترف بها رسميا   
 مـن   ٧ بشأن المـادة     ٢٠وعلى سبيل المثال في التعليق العام رقم        . ويرد في مختلف الصكوك القانونية    

  :العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ما يلي
ما يلزم للمحتجزين لكي يحتفظ     لضمان الحماية الفعالة لألشخاص المحتجزين ينبغي توفير        "

بهم في أماكن معترف بها رسميا كأماكن لالحتجاز ولالحتفاظ بأسمائهم وأماكن احتجازهم            
فضال عن أسماء األشخاص المسؤولين عن احتجازهم في سجل يتاح بسهولة ويمكـن أن              

  ٦٧."يطلع عليه األشخاص المعنيون بمن فيهم األقارب واألصدقاء

 مـن   ٦الن المتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري والمبدأ           من اإلع  ١٠والمادة  
مبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام بإجراءات             
موجزة تتضمنان شروطاً مماثلة فيما يتعلق باالحتفاظ باألشخاص المحتجزين في أماكن لالحتجاز معترف             

من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الـذين يتعرضـون           ) د)(١(١٢والمبدأ  . ا رسميا به
معلومات دقيقة بشأن مكان "ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن تنص على أنه ينبغي أن تكون هناك 

  .مسجلة على النحو الواجب" االحتجاز
*****  

  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٦٧                                                           
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ية عشرة من االتفاقية األمريكية بشـأن االختفـاء         وعلى المستوى اإلقليمي تنص المادة الحاد     
يجب أن يحتفظ بكل شخص حرم من حريتـه فـي مكـان             "القسري لألشخاص في جملة أمور على أنه        

وقد كان على محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن تُعنى بالعديد من            ...". احتجاز يعترف به رسميا   
خاص وهو اختفاء ساعد عليه عدم تقيد الدولة القائمة بالرد بالضمانات           الحاالت المنطوية على اختفاء األش    

األساسية لمناهضة االحتجاز التعسفي بما في ذلك الواجب المتمثل في االحتفاظ باألشخاص المجردين من              
ومثلما شددت علـى ذلـك محكمـة البلـدان          . حريتهم في أماكن احتجاز معترف بها رسميا دون سواها        

يشكل االختفاء القسري لألشخاص انتهاكا متعدد األوجه ومتواصالً للعديد مـن  "ق اإلنسان األمريكية لحقو 
وهي حقـوق تطالـب الـدول       ] لحقوق اإلنسان ] [البلدان األمريكية [الحقوق المنصوص عليه في اتفاقية      

  ٦٨.)١(١ باالقتران مع المادة ٤ و٥ و٧مثل تلك المتضمنة في المواد " األطراف باحترامها وضمانها
*****  

 احتجاز شخص دون االعتـراف بـذلك       "محكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على أن       الوشددت  
 من االتفاقية األوروبيـة بشـأن       ٥للضمانات من االحتجاز التعسفي الواردة في المادة        " يشكل إنكارا كلياً  

 التـي تتحملهـا     ؛ واعتبارا للمسـؤولية   "٥يكشف عن أخطر انتهاك للمادة      "حقوق اإلنسان وهذا اإلجراء     
 من هذه السلطات اتخـاذ      ٥تشترط المادة   " السلطات في تقديم بيانات عن األشخاص الخاضعين لسيطرتها       

تدابير فعالة تقي من خطر االختفاء وإجراء تحقيق سريع وفعال في أي ادعاء بأن أياً من األشخاص قـد                   
  ٦٩.اعتقل ولم ير لـه أثر بعد ذلك

  
  تسجيل المحتجزين والسجناء  ٢-٣

باإلضافة إلى الشرط القائل بوجوب االحتفاظ باألشخاص المجردين من حريتهم فـي أمـاكن              
أن يحـتفظ   "معترف بها رسميا، رأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أنه ينبغي اتخاذ ما يلزم مـن أجـل                  

بأسماء وأماكن االحتجاز فضالً عن أسماء األشخاص المسؤولين عن احتجازهم، في سـجالت تتـوافر               
  ٧٠."سهولة ويطلع عليها المعنيون باألمر بمن فيهم األقارب واألصدقاءب

من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي       ) ١(٧وهذا الواجب ورد صراحة في المادة       
  :تفيد ما يلي

في أي مكان يوجد فيه مسجونون يتوجب مسك سجل مجلد مرقـوم الصـفحات،                )١"(
  : بشأن كل معتقلتورد فيه المعلومات التالية

  تفاصيل هويته؛  )أ(  

  أسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته؛  )ب(  

  ".يوم وساعة دخوله وإطالق سراحه  )ح(  

من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضـون ألي           ) ١(١٢والمبدأ  
  :تسجل حسب األصول"شكل من أشكال االحتجاز أو السجن ينص على أن 

  أسباب القبض؛  )أ(  

 I-A Court HR, Velásquez Rodríguez case, judgment of July 29, 1998, Series C, No. 4, p. 147, para. 155 المثال، انظر على سبيل٦٨                                                           
and pp. 162-163, para. 194.  

٦٩ Eur. Court HR, Case of Çakici v. Turkey, judgment of 8 July 1999, Reports 1999-IV, p. 615, para. 104; emphasis added.  
  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، الوارد في ٢٠ التعليق العام رقم ٧٠
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  وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكـان الحجـز              )ب(  
  وكذلك وقت مثوله ألول مرة أمام شرطة قضائية أو سلطة أخرى؛  

   إنفاذ القوانين المعنيين؛موظفيهوية   )ج(  

  ". الدقيقة المتعلقة بمكان االحتجازالمعلومات  )د(  

تبلغ هذه السجالت إلى    "من مجموعة المبادئ وجوب أن      ) ٢(١٢باإلضافة إلى ذلك، يفيد المبدأ      
  ".الشخص المحتجز أو إلى محاميه، إن وجد، بالشكل الذي يقرره القانون

 من اإلعالن المتعلق بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري إلى أبعد            ١٠وتذهب المادة   
  : حريتهم على ما يليمن ذلك في هذا الصدد فتنص، فيما يخص األشخاص المجردين من

توضع فوراً معلومات دقيقة عن احتجاز األشخاص ومكان أو أماكن احتجـازهم،              -٢"
بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلى آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محـاميهم أو أي                  
شخص آخر لـه مصلحة مشروعة في اإلحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب األشخاص             

  .غبة مخالفة لذلكالمحتجزون عن ر

يجب االحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميـع األشـخاص              -٣
وإضافة إلى ذلك، يجب على كل      . المجردين من حريتهم في كل مكان من أمكنة االحتجاز        

وتوضـع المعلومـات    . دولة أن تتخذ الخطوات الالزمة إلنشاء سجالت مركزية مماثلـة         
في متناول األشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول         الواردة في هذه السجالت     

أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخرى وطنية مختصة ومسـتقلة، وأي سـلطة مختصـة                
مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية              

  ."طرفا فيه، تسعى إلى تقصي مكان وجود أحد األشخاص المحتجزين

*****  
وكانت اتفاقية البلدان األمريكية بشأن اختفاء األشخاص القسري قد صيغت استجابة لعشـرات             

وتـنص المـادة    . اآلالف من حاالت األشخاص الذين اختفوا في األمريكتين أثناء السبعينات والثمانينات          
  :الحادية عشرة من تلك االتفاقية على ما يلي

وضع ومسك سجالت محدثة رسمية عن األشخاص       يجب على الدول األطراف أن تقوم ب      "
المحتجزين لديها وينبغي لها، وفقا لقانونها المحلي، أن تتـيح تلـك السـجالت ألقـارب                
المحتجز وللقضاة والمحامين وألي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة في ذلك االحتجاز            

  ".وغيره من السلطات

*****  
  :إلنسان نصت المحكمة األوروبية تحديدا على ما يليوفيما يتعلق باالتفاقية األوروبية بشأن حقوق ا

إن تسجيل بيانات احتجاز دقيقة تتعلق بتاريخ وتوقيت ومكان وجود المحتجزين فضال عن             "
اُألسس التي قام عليها االحتجاز وأسماء األشخاص الذين يمسهم، أمر ضـروري ليكـون              

  ٧١."٥ من المادة ١ الفقرة احتجاز فرد من األفراد متمشيا مع مقتضيات الشرعية ألغراض

 الذي احتجز في مكان     - كشف انعدام السجالت المتعلقة بصاحب الدعوى        شاكيسيوفي قضية   
االستنتاجات المتعلقة بعدم الموثوقيـة وعـدم       "ازدادت خطورته بسبب    " تقصير خطير " عن   -لم يعرف   

 تقصير غير مقبول في مسـك       وجود"وتبينت المحكمة   . اللذين تشكوهما سجالت االحتجاز المعنية    " الدقة

                                                           ٧١ Eur. Court HR, Case of Çakici v. Turkey, judgment of 8 July 1999, Reports 1999-IV, para. 105 at p. 616.  
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 وتبعا لذلك كـان هنـاك       ٧٢."السجالت التي تمكن من التعرف على مكان المحتجز في وقت من األوقات           
  . من االتفاقية األوروبية في هذه الحالة٥انتهاك خطير للمادة 

يجب االحتفاظ بجميع األشخاص المجردين من حريتهم في أماكن احتجاز معترف بها 
ويجب مسك دفاتر في كل مكان من أماكن االحتجاز تتضمن . ارسميا دون سواه

معلومات مفصلة وموثوقة تشمل في جملة أمور أسماء األشخاص المحتجزين 
وأسباب احتجازهم وموعد وصولهم ورحيلهم ونقلهم وأسماء األشخاص المسؤولين 

ويجب أن تكون تلك السجالت متاحة في جميع األوقات . عن احتجازهم وسجنهم
فة األشخاص المعنيين، كالمحامي عن المحتجز وأفراد أسرته الذين ينبغي أن لكا

 .يزودوا رسميا بالسجالت ذات العالقة بالموضوع

  

 شروط االحتجاز والسجن  .٤
  

  المبادئ الرئيسية الناظمة لالحتجاز والسجن  ١-٤
 من حريتهم تحكم، في إن المبادئ األساسية التالي ذكرها المتعلقة بمعاملة األشخاص المجردين 

  .جملة أمور، كافة القضايا التي تتناول في هذا الفرع
 وكما تقدم ذكره أعاله، ينبغي أن يعامل جميع األشـخاص المجـردين مـن                األول في المقام 

من العهد الـدولي    ) ١(١٠ المادة   "معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان       "حريتهم  
؛ وانظر  "اإلنسانية"من االتفاقية األمريكية التي ال تشير، من ناحية أخرى، إلى           ) ٢(٥ وانظر أيضا المادة  

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص المعرضين ألي شكل مـن أشـكال               ١كذلك المبدأ   
  ).و مضافالخط الغليظ للتأكيد وه( من المبادئ األساسية لمعاملة السجناء؛ ١االحتجاز أو السجن والمبدأ 

من العهد الدولي ذكرت اللجنة المعنيـة بحقـوق اإلنسـان أنـه             ) ١(١٠وفيما يتعلق بالمادة    
 ال يجوز أن يتعرض األشـخاص       ٧باإلضافة إلى منع سوء المعاملة والتجارب الوارد ذكرها في المادة           

تـرام كرامـة    اح"وأن  " ألي مشقة أو قيد غير ما يسفر عنه حرمانهم من الحرية          "المجردون من حريتهم    
وهـذا يعنـي أن     ". أولئك األشخاص يجب ضمانه بمقتضى الشروط نفسها الخاصة باألشخاص األحرار         

األشخاص المجردين من حريتهم يتمتعون بجميع الحقوق المبينة في العهد رهناً بالتقييدات التي ال مهرب               "
  ٧٣."منها في بيئة مغلقة

نسان على أن معاملـة كافـة األشـخاص         عالوة على ذلك، شددت اللجنة المعنية بحقوق اإل       
كحـد  "، وهي   "المجردين من حريتهم بإنسانية ومع االحترام لكرامتهم يشكل قاعدة أساسية ومطبقة عالميا           

 ٧٤ويجب تطبيقها دون تمييـز    "أدنى ال يمكن أن تتوقف على الموارد المادية المتوفرة في الدولة الطرف           
قد أوفت بالتزاماتها التعاهدية في هذا الصدد ستضع اللجنـة          ولدى البحث فيما إذا كانت الدول األطراف        

في اعتبارها معايير األمم المتحدة ذات العالقة بالموضوع المطبقة في مجال معاملة السجناء والتي تمت               
  .اإلشارة إليها في مواضع شتى من هذا الفصل

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٧٢                                                           
  .١٤٢ في الصفحة ٣، الفقرة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، الوارد في ٢١ التعليق العام رقم ٧٣
  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٤ المرجع نفسه، الفقرة ٧٤
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 من العهـد    ٢٦و) ١(٢ كما هو وارد في المادتين       ثانياً، يسري الحظر المفروض على التمييز     
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسـان والشـعوب،         ٢الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة       

 من االتفاقية األوروبيـة لحقـوق       ١٤ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة        ٢٤و) ١(١والمادتين
ومبـدأ عـدم    .  المحتجزين أو المسـجونين       األشخاص جميعاإلنسان، بطبيعة األمر، سريانا كامال على       

 من المبـادئ    ٢من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبدأ        ) ١(٦التمييز وارد كذلك في المادة      
من مجموعة المبـادئ المتعلقـة بحمايـة جميـع األشـخاص            ) ١(٥األساسية لمعاملة السجناء، والمبدأ     

والحظر المفروض على التمييز ال يسـتبعد، مـن         . أو السجن المعرضين ألي شكل من أشكال االحتجاز       
أو السجناء التي يبررهـا بشـكل       /ناحية أخرى، عمليات التفرقة المعقولة ما بين مختلف المحتجزين و         

  .موضوعي احتياجاتهم المحددة ومكانتهم
عن األشخاص المـدانين، إال فـي ظـروف اسـتثنائية،            "ثالثاً، يفصل األشخاص المتهمون   

راجع في جملـة أمـور المـادة        " (ون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين          ويكون
ومثلما الحظت اللجنـة    . من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان    ) ٤(٥من العهد الدولي والمادة     ) أ)(٢(١٠

ا ال مـدانين    هذا الفصل مطلوب بغية التشديد على مركزهم بوصفهم أشخاص        "المعنية بحقوق اإلنسان فإن     
 وبالتالي فإن لهم أيضا الحق في معاملة أفضـل  ٧٥."بالحق في افتراض براءتهم   يتمتعون في الوقت نفسه     

من المعاملة التي يلقاها السجناء المدانون وهذه المعاملة التفاضلية ال تعتبر شكالً من أشكال التمييز بـل                 
ل هذه القضية بمزيد من التفصيل أدناه في        وسوف تتناو . هي تمييز مبرر بين فئتين اثنتين من األشخاص       

  .١-٢-٤القسم الفرعي 
 وفيما يتعلق باألشخاص المدانين، ينبغي أن يكون الغرض الذي يتوخاه نظام السجن هو              رابعا،

من العهـد الـدولي     ) ٣(١٠المادة   (اإلصالح وإعادة التأهيل وإعادة التكيف االجتماعي للسجين المعني       
ال "ووفقا للجنة المعنية بحقـوق اإلنسـان        . االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان   من  ) ٦(٥الخاص والمادة   

، بل ينبغي أن يتوخى باألسـاس إعـادة اإلصـالح           "ينبغي أن يكون النظام السجني نظاما عقابيا ال غير        
 ولذلك يتعين على الدول األطـراف، عنـد تقـديمها لتقاريرهـا             ٧٦.)وإعادة اإلدماج االجتماعي للسجين   

معلومات محددة تتعلق بالتدابير التي اتخذتها من أجل إتاحة التعليم والتربيـة وإعـادة              "ية، أن توفر    الدور
التربية والتوجيه المهني والتدريب وفيما يتعلق أيضا ببرامج العمل الخاصة بالسجناء داخل المؤسسـات              

   ٧٧."السجنية وخارجها
 من القواعـد النموذجيـة      ٥٨لقاعدة   مقروءة باالقتران مع ا    ٥٩وفي هذا الصدد تنص القاعدة      

من العيش في ظل احترام القانون وتدبير احتياجـاتهم         "الدنيا لمعاملة السجناء على ضرورة تمكين هؤالء        
  عندما يتم اإلفراج عنهم" بجهدهم الذاتي

ينبغي لنظام السجون أن يستعين بجميع الوسـائل اإلصـالحية والتعليميـة واألخالقيـة              "
بجميع طاقات وأشكال المساعدة المناسبة المتاحة، ساعيا إلى تطبيقها         والروحية وغيرها و  

  ".على هدي مقتضيات العالج الفردي للسجناء

تهيئـة الظـروف    " من المبادئ األساسية لمعاملة السجناء أيضا على ضرورة          ٨ويشدد المبدأ   
ق العمالة في بلـدهم     التي تمكن السجناء من االضطالع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سو            

  ".ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم ماليا

  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٩، الفقرة ١٤٣-١٤٢ المرجع نفسه، الصفحتان ٧٥                                                           
  .١٠، الفقرة ١٤٣الصفحة  المرجع نفسه، ٧٦
  . المرجع نفسه٧٧
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يجب دائما أن يعطى المتهم فرصة للعمل، ولكن        " من القواعد النموذجية الدنيا      ٨٩وفقا للقاعدة   
وللوقوف على مزيد من التفاصيل بشـأن       ". فإذا اختار العمل وجب أن يؤجر عليه      . ال يجوز إجباره عليه   

  . من القواعد النموذجية الدنيا٧٦-٧١ األشخاص المدانين انظر القواعد عمل

لجميع األشخاص المجردين من حريتهم الحق في أن يعاملوا بإنسانية واحترام 
وهذه قاعدة أساسية وعالمية يجب ضمانها في كافة األوقات وبمعزل عن . لكرامتهم

 . الموارد المادية المتاحة للدولة

  .جين الحق في عدم التعرض للتمييزلكل محتجز أو س
يتعين فصل المشتبه فيهم، إال في الظروف االستثنائية، عن األشخاص المدانين، 

ولألشخاص غير المدانين الحق في افتراض براءتهم حتى يثبت جرمهم ولذلك فإن 
  .لهم أيضا الحق في معاملة افضل من المعاملة التي يلقاها السجناء المدانون

واجب تزويد السجناء المدانين بالتعليم والتدريب اللذين يهدفان إلى وعلى الدول 
 .إصالحهم وإعادة إدماجهم في المجتمع

  

  إيواء السجناء والمحتجزين  ٢-٤
على حين أن اتفاقيات حقوق اإلنسان العامة ال تتضمن تفاصيل فيما يخـص شـروط إيـواء                 

نموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بوجـه خـاص،         من القواعد ال   ١٤-٩المحتجزين والسجناء، تنظم المواد     
  .النوم وشروط العمل وشروط اإلصحاح

 ال  وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم     حيثما  "على أنه   ) ١(٩على هذا النحو، تنص القاعدة      
فإذا حدث ألسباب اسـتثنائية، كاالكتظـاظ       . يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليال          

 اضطرت اإلدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، من غير المرغـوب بـه                المؤقت، أن 
وحيثما تستخدم المهاجع، يجب أن يشغلها مسـجونون        ". وضع مسجونين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية       

 غرف السجن   وجميع)). ٢(٩القاعدة  " (يعنى باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف         
يجب أن تتـوفر فيهـا      " معدة لألشخاص المجردين من حريتهم بما في ذلك حجرات النوم بوجه خاص           ال

  المناخية، خاصة من حيث حجـم الهـواء        جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف       
  ).١٠القاعدة " (والمساحة األرضية الدنيا المخصصة لكل سجين واإلضاءة والتدفئة والتهوية

يجب أن تكون النوافذ من االتساع بحيـث        "السجناء،   ة األمكنة التي تعد لعيش وعمل     كاف وفي
تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل وأن تكون مركبة على نحو يتيح دخـول                 

ويجـب أن تكـون اإلضـاءة       ). ")أ(١١القاعـدة   " (الهواء النقي سواء وجدت أم ال توجد تهوية صناعية        
  ).)ب(١١المادة " (عية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهمالصنا

 لتمكين كل سجين من قضاء حاجته الطبيعية فـي   المراحيض كافيـة  يجب أن تكون    "وأخيراً،  
  ).١٢القاعدة " (حين ضرورتها وبصورة نظيفة والئقة

*****  
 من الميثـاق األفريقـي      ٥أن المادة   وخلصت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب إلى        

، حيث ادعى صاحب الشكوى أن مرفق االحتجاز هذا لم يكن يتوفر فيـه سـوى                أوكوانتهكت في قضية    
 واطا بقي على حاله طيلة األشهر العشرة التي قضاها في االحتجاز؛ وأثناء             ٢٥٠فانوس كهربائي طاقته    

وتـرى اللجنـة أن هـذه       .  البدني والنفسـي   هذا الوقت حرم من تسهيالت االستحمام وتعرض للتعذيب       
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األوضاع منافية لحق صاحب الشكوى في أن تحترم كرامته وفي عدم التعـرض للمعاملـة الالإنسـانية                 
 وباإلضافة إلى الظروف المحددة التي حفت باحتجـاز         ٧٨. من الميثاق  ٥والمهينة عمالً بما تضمنه المادة      

 أعاله، نظرت اللجنة األفريقية أيضاً فـي        ٢-٣-٢الفرعي   التي نظر فيها في القسم       فيرا وأورتون شروا  
المادة " تخل بكرامة البشر وتنتهك   "وخلصت إلى أن األوضاع التالية      . أوضاع السجون العامة في مالوي    

أحيانا طيلة  (تقييد اليدين في الزنزانة على النحو الذي يمنع السجين من الحركة            : " من الميثاق األفريقي   ٥
 واطعامهم أغذية فاسدة وحبسهم انفراديا أو وضعهم في زنزانات ال تسـع سـوى سـبعين                 )اليوم والليلة 

  ٧٩." سجين٢٠٠شخصا ولكنها تؤوي عددا يصل إلى 
*****  

، خلصت اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى مرافق اإليواء في مخـيم            اليونانيةوفي القضية   
المتسمة باالكتظاظ الشـديد    "اإلنسان بسبب األوضاع     من االتفاقية األوروبية لحقوق      ٣الكي ينتهك المادة    

  ٨٠ً. شخصا١٥٠ إلى ١٠٠والمهاجع قد تؤوي من " وتبعات ذلك االكتظاظ
  

  الفصل بين الفئات ١-٢-٤
كما لوحظ أعاله، يقتضي قانون حقوق اإلنسان الدولي، من حيث المبدأ، فصـل األشـخاص               

فصلة تليق بمركزهم بصفتهم أشخاصاً غير مدانين       المتهمين عن األشخاص المدانين ومعاملتهم معاملة من      
من االتفاقيـة   ) ٤(٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة          )أ()٢(١٠راجع المادة   (

  ). من القواعد النموذجية الدنيا)ب(٨األمريكية، وانظر بوجه خاص المادة 
مـن  ) ب()٢(١٠ أكثر تحديدا المـادة   تنص بوجه،القاصرين المتهمين باألطفالوفيما يتعلق 

من االتفاقية األمريكية على أنه يجب فصلهم عن البالغين وتقديمهم إلى العدالة            ) ٥(٥العهد الدولي والمادة    
من اتفاقية حقوق الطفل، التي يجب النظر إليها بوصفها         ) ج(٣٧بيد أنه وفقاً للمادة     . في أقرب وقت ممكن   

، يفصل كل طفل مجرد من حريته عن البالغين       "دات حقوق اإلنسان العامة     قانونا خاصا مقارنة لها بمعاه    
 ومصلحة الطفل الفضلى قد تبرر علـى هـذا          "ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل الفضلى تقضي خالف ذلك         

  ٨١.النحو الخروج على هذه القاعدة األساسية التي تستلزم فصله عن البالغين
 لمعاملة السجناء ذات نطاق أوسع وأعم وتنص علـى           من القواعد النموذجية الدنيا    ٨والقاعدة  

توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسـات مـع مراعـاة                 "أن  
وهذا يعني، بوجه خـاص، أن      " جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم       

سسات مختلفة وحين تكون هناك مؤسسات تستقبل الجنسين        ، بقدر اإلمكان في مؤ    الرجال والنساء يسجن  "
 من القواعـد    )أ(٨القاعدة  " (على السواء يتحتم أن يكون مجموع األماكن المخصصة للنساء منفصال كلياً          

  ).النموذجية الدنيا

                                                           ٧٨ ACHPR, John D. Ouko v. Kenya, Communication No. 232/99 ،تشرين ٢٣، قرار اتخذ أثناء الدورة العادية الثامنة والعشرين 
:  من نص القرار كما هو منشور على الموقع٣٣-٢٢، الفقرات ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر /األول
html.99-232/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
٧٩ ACHPR, Krishna Achuthan and Amnesty International (on behalf of Aleke Banda and Orton and Vera Chirwa) v. Malawi, 

Communications Nos. 64/92, 68/92 and 78/92  ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /األول، قرار اتخذ في الدورة السادسة عشرة، تشرين ،
  . chr/za.ac.up.www://http/:  من النص كما هو منشور على الموقع٣٤الفقرة 

٨٠ Eur. Comm. HR, Applications Nos. 3321-3323/67 and 3344/67, Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, 
Report of the Commission adopted on 5 November 1969, 12 Yearbook 1969, p. 497, para. 21 and p. 494, para. 1.  

نيويورك، اليونيسيف،  (كتيب التنفيذ الخاص باتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق بقضية فصل المحتجزين األطفال عن المحتجزين الكهول انظر ٨١
  ).ب التنفيذ الصادر عن اليونيسيفبكتييشار إليه فيما بعد  (٥٠٢-٥٠١الصفحتان ) ١٩٩٨
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وفصل النساء عن الرجال واألطفال عن البالغين إجراء أولي ال غنى عنه وإن يكن غير كاف                
وفيما يتعلق بـاألخص باألطفـال مـن        .  أمن هؤالء األشخاص الضعفاء بصورة خاصة      لكفالة الحق في  

األساسي أيضاً أن تكون األماكن التي يحتجزون فيها مزودة بالمرافق األساسية المالئمـة ويعمـل فيهـا                 
 وسـيرد المزيـد مـن       ٨٢."أشخاص مدربون قادرون على تلبية احتياجاتهم والوفاء بمصالحهم المحـددة         

  .فيما يتعلق باألطفال والنساء المحتجزين في الفصل العاشر والحادي عشرالتفاصيل 

عموما يجب أن يكون إيواء المحتجزين والسجناء في أوضاع تحترم كرامتهم وأمنهم 
 .وجودة صحتهم مع توفير المرافق الالزمة للنوم والعيش والعمل واإلصحاح

البالغين إال أن يكون ذلك القاصرين الذين يحرمون من حريتهم عن /يفصل األطفال
  .الفصل في غير مصلحتهم الفضلى؛ ويجب تقديمهم إلى العدالة بسرعة

 .يجب، قدر اإلمكان، وضع الرجال والنساء في مؤسسات منفصلة

  

  شروط اإلصحاح والغذاء والصحة والخدمات الطبية  ٣-٤
 والغـذاء والصـحة     دون البحث بالتفصيل في القواعد والسوابق القضائية المتعلقة باإلصحاح        

والخدمات الطبية لألشخاص المجردين من حريتهم يلزم التأكيد على المبادئ الرئيسية التالية المتضـمنة              
  :في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعتها األمم المتحدة وهي

جل ذلك يجـب أن     يجب أن يطالب السجناء بالعناية بنظافتهم الشخصية، ومن أ         ":النظافة الشخصية  
 ).١٥القاعدة " (يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات

كل سجين ال يسمح لـه بارتداء مالبسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة ثياب             : فيما يتعلق بالثياب   
وال يجوز بأي حال من األحوال أن تكون هـذه الثيـاب            . مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته     

ويجب أن تكون جميع الثياب نظيفة وأن يحافظ عليها في          ). ١(١٧المادة  " (نة أو حاطة بالكرامة   مهي
؛ حين يسمح للسجين، بالخروج من السجن لغرض مرخص به، يسمح           ))٢(١٧القاعدة  " (حالة جيدة 

 )).٣(١٧القاعدة " (لـه بارتداء ثيابه الخاصة أو بارتداء مالبس أخرى ال تسترعي األنظار

يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية أو الوطنية، بسرير فردي ولوازم لهذا             ":يتعلق باألسرة وفيما   
ظ على ترتيبها، وتستبدل فـي      السرير مخصصة لـه وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحاف         

 ).١٩القاعدة " ( متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتهامواعيد

دارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية           توفر اإل  ":وفيما يتعلق بالطعام   
وتوفر لكل سجين إمكانية    "؛  "كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة اإلعداد والتقديم         

 )).٢(و) ١(٢٠القاعدة " (الحصول على الماء الصالح للشرب كلما احتاج إليه

خدمات طبيب مؤهل واحد على األقـل،       " يجب أن توفر     :بيةأما فيما يتعلق بالصحة والخدمات الط      
وينبغي أن يتم تقديم الخدمات على نحو وثيق الصلة بإدارة          . يكون لديه بعض اإللمام بالطب النفسي     

؛ أما السجناء المرضى أو الذين يتطلبـون عنايـة          ))١(٢٢المادة  " (الصحة العامة المحلية والوطنية   
ومن الواجب، حين تتوفر في السجن      " ة وإلى مستشفيات مدنية   خاصة فينقلون إلى سجون متخصص    

خدمات العالج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدالنية التي تزود             
بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية الالزمة للسجناء المرضى وأن تضم جهازا مـن               

 Exactions et Enfants, Geneva, OMCT/ SOS فيما يخص باحتجاز األطفال انظر على سبيـل المثال ما كتبه إيريك سوتس وإستر برون، ٨٢                                                           
Torture, 1993, pp. 26-27.  
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؛ ويجب أن يكون في وسع كـل سـجين أن           )٢(٢٢المادة  (مهني المناسب   الموظفين ذوي التأهيل ال   
  )).٣(٢٢المادة " (يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل

المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعالج قبل       "، يجب أن تتوفر     النساءوفي سجون   
  )).١(٢٣القاعدة (الوالدة وبعدها 
قت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصـه بعـد          يقوم الطبيب بفحص كل سجين في أقرب و       "و

ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون مصابا                
بمراقبـة الصـحة البدنيـة      "؛ ويكلف الطبيب    )٢٤القاعدة   ("به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعالجه     

سجناء المرضى، وجميع أولئك الذين يشكون من اعتالل        وعليه أن يقابل يوميا جميع ال     . والعقلية للمرضى 
؛ ويقوم الطبيب باإلضافة إلى ذلـك       ))١(٢٥القاعدة  " (وأي سجين استرعي انتباهه إليه على وجه خاص       

بشأن مسائل كنوعية الغذاء ومدى اتباع القواعـد الصـحية          " بالفحص المنتظم ويقدم النصح إلى المدير     "
القاعدة (اء، ونوعية ونظافة مالبس السجناء ولوازم أسرتهم وما إلى ذلك           والنظافة في السجن ولدى السجن    

 من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشـخاص الـذين           ٢٤عالوة على ذلك، ينص المبدأ      ). ٢٦
يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن على أن تتاح لكل شخص محتجز أو مسجون فرصة                 

 في أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان االحتجاز أو السجن، وتوفر لـه بعد              إجراء فحص طبي مناسب   
  "ذلك الرعاية الطبية والعالج كلما دعت الحاجة وتوفر هذه الرعاية وهذا العالج مجاناً

وقد بحثت أجهزة الرصد الدولية العديد من القضايا التي تنطوي على شروط االحتجاز ولعـل               
نة أدناه توضح وجهات نظر هذه األجهزة بشأن مسائل من قبيل االفتقار إلى             البعض من هذه الحاالت المبي    

  .الغذاء وأوجه اإلصحاح المعيبة والنقص المزعوم في الرعاية الطبية
*****  

 تعتبر الظروف التالي ذكرها التي أحاطت باحتجاز صاحب البالغ بمثابـة            فريمنتلفي قضية   
د أودع صاحب البالغ في زنزانة مساحتها متران مربعان اثنان          فق: من العهد الدولي  ) ١(١٠انتهاك للمادة   

 ساعة كل يوم وبقي معزوال عن غيره من الرجال معظم اليوم؛ وقضى معظم وقت يقظته فـي                  ٢٢لمدة  
  ٨٣.ظلمة مفروضة عليه، ولم يكن لديه ما يشغله ولم يسمح لـه بالعمل وال بالتعليم

روف التالية التي سادت احتجاز صاحب الـبالغ        ، انتهت اللجنة إلى أن الظ     روبنسنوفي قضية   
فقد كان هناك افتقار كلي للحشايا وغير ذلك من لوازم األسرة          : من العهد الدولي  ) ١(١٠تشكل انتهاكا للمادة    

واألثاث في الزنزانات، ونقص حاد في مواد مثل الصابون ومعجون األسنان وورق الكنيث وكانت نوعيـة                
 مياه المجارير مكشـوفة     تا ولم تكن هناك شروط إصحاح في الزنزانات وكان        الغذاء والمشروبات سيئة جد   

 ساعة يوميا   ٢٢في زنزانته لمدة    "وأكمام القمامة متجمعة ولم يكن هناك طبيب متاح وأودع صاحب البالغ            
  ٨٤."في ظالم مفروض عليه ومعزوال عن غيره من الرجال دون أن يكون لديه شيء يشغله

في جملة قضايا أخـرى، حيـث       ،  ييهإيالهمن العهد الدولي في قضية      ) ١(١٠وانتهكت المادة   
لينام عليها وأنه قُدم لــه      " قطعة من األسفنج وجرائد قديمة    "اشتكى صاحب البالغ من أنه لم يعط سوى         

  ٨٥."إنه عومل بوحشية من قبل حراس السجن كلما اشتكى"ثم " طعام ال يصلح لالستهالك البشري"

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠ارس م/ آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (فريمانتل ضد جامايكا. م، ٦٢٥/١٩٩٥ البالغ رقم ٨٣                                                           
  .٣-٧، الفقرة ١٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، الرسمية للجمعية العامة

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار٢٩اآلراء المعتمدة في  (روبينسون ضد جامايكا.م، ٧٣١/١٩٩٦ البالغ رقم ٨٤
  .٢-١٠ إلى ١- ١٠، الفقرات ١٢٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، لجمعية العامةالرسمية ل

الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧يوليه / تموز٢٨اآلراء المعتمدة في  (يه ضد ترينيداد وتوباغويإياله.  ه، ٥٣٣/١٩٩٣ البالغ رقم ٨٥
  .٣-٨، الفقرة ٣٧، الصفحة )نيالمجلد الثا (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة
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اللذين لم يقدم لهما أي طعـام        ،مايكل وبراين هيل  من العهد في قضية     ) ١(١٠وانتهكت المادة   
 فـي قضـية     ٧ في حين انتهكت المادة      ٨٦.طيلة األيام الخمسة األولى من احتجاز الشرطة لها في إسبانيا         

ب لمدة أربعـة    احرما من الغذاء والشر   "بعد أن   " لمعاملة ال إنسانية  " اللذين تعرضا    تشيسيكيدي ومولومبا 
أيضاً ) ١(١٠ وانتهكت المادة    ٨٧."أودعا في وقت الحق في ظروف صحية ال مقبولة        "و"  اعتقالهما أيام من 

 حيث اشتكى صاحب البالغ، بوجه خاص بأنه حرم من استخدام المرافق الترفيهية، ومن              كالينغافي حالة   
  ٨٨.الغذاء أحياناً ولم تقدم إليه المساعدة الطبية حين احتاج إليها

تنفيـذ  " فـي أعقـاب   لينتونمن العهد انتهكتا في قضية    ) ١(١٠ و ٧مادتين  وترى اللجنة أن ال   
استهدف صاحب البالغ من أجل أن يعالج مـن         " عملية إعدام كاذبة وحرمان من الرعاية الطبية المالئمة       

  ٨٩."قاسية وال إنسانية"جروح أصيب بها أثناء محاولة هروب فاشلة، وقد اعتبرت المعاملة 
*****  

 ٢-٣-٢ة ضد مالوي تم التعرض لها فيما تقدم في القسـمين الفـرعيين              وفي قضية مرفوع  
عدم استطاعة السـجناء    " رأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، باإلضافة إلى ذلك، أن            ٢-٤و

 ساعة مسترسلة، واالفتقار لألنشطة الرياضية المنظمة وعـدم تـوفر العـالج        ١٤مغادرة زنزانتهم لمدة    
كلها تشـكل انتهاكـات     " الشروط الصحية وعدم االتصال بالزائرين ونقص مواد القراءة       الطبي، ورداءة   

 وقررت اللجنة كذلك أن حرمان المحتجز من االتصال باألطباء في الوقت الـذي              ٩٠. من الميثاق  ٥للمادة  
الحـق فـي    " من الميثاق األفريقي التي تضمن لكل فرد         ١٦كانت صحته في تدهور يمثل انتهاكا للمادة        

 ١٦ كمـا أن المـادة       ٩١.))١(١٦المادة  " (لتمتع بأفضل مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية        ا
انتهكت فيما يتعلق بحالة كانسارو ويوا، الذي تدهورت حالته أثناء احتجازه إلى حد الخطورة، وقد حـرم                 

ة التي قـدمها طبيـب      من العالج الطبي برغم الطلبات المقدمة من أجل حصوله على العناية االستشفائي           
  ٩٢.السجن

وحق الضحية في االحترام والكرامة وحقها في عدم التعرض للمعاملة الالإنسـانية والمهينـة              
 باإلضافة إلى معاناته مـن      - انتهك أيضاً في الحالة التي لم يمنح فيها الشخص المعني            ٥بمقتضى المادة   

 األيام المائة والسبع وأربعين التي احتجز فيها؛        تقييد رجليه ويديه ليل نهار، وحرم اإلذن بأن يستحم طيلة         

الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٧أبريل / نيسان٢اآلراء المعتمدة في  (هيل ضد إسبانيا. وب. م، ٥٢٦/١٩٩٣ البالغ رقم ٨٦                                                           
  .١٣، الفقرة ١٨-١٧، الصفحتان )المجلد الثاني (A/52/40، للجمعية العامة

 تشرين ٢اآلراء المعتمدة في  (تشيسينيدي وا ماالومبا ضد زائير. بيريندوا سي بيرباشاويروا وإ. ف، ٢٤٢/١٩٨٧ و٢٤١ البالغ رقم ٨٧
  ).ب(١٣، الفقرة ٨٤الصفحة ) المجلد الثاني (A/45/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٩نوفمبر /الثاني
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٣يوليه / تموز٢٧اآلراء المعتمدة في  (كالينغا ضد زامبيا .  ه، ٣٢٦/١٩٨٨ البالغ رقم ٨٨

  .٥-٦، الفقرة ٧١، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، للجمعية العامة
الوثائق ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٢ أكتوبر/ تشرين األول٢٢اآلراء المعتمدة في  (لينتون ضد جامايكا. ك، ٢٥٥/١٩٨٧ البالغ رقم ٨٩

  .٥-٨، الفقرة ١٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/48/40، الرسمية للجمعية العامة
٩٠ 

ACHPR, Krishna Achuthan and Amnesty International (on behalf of Aleke Banda and Orton and Vera Chirwa) v. Malawi, 
Communications Nos. 64/92, 68/92 and 78/92 ١٩٩٤نوفمبر / تشرين الثاني-أكتوبر /، قرار اتخذ في الدورة السادسة عشرة، تشرين األول ،

  .chr/za.ac.up.www://http/:  من النص كما هو منشور على الموقع٣٤الفقرة 
٩١ ACHPR, Media Rights Agenda and Others v. Nigeria, Communications Nos. 105/93, 128/94, 130/94 and 152/96  ٣١، اتخذ في 

  : من النص كما هو منشور على الموقع٩١، الفقرة ١٩٩٨أكتوبر /تشرين األول
html.96-152_94-130_94-128_93-105/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
٩٢ ACHPR, International Pen and Others (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, 

Communications Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97  ص كما هو  من الن١١٢، الفقرة ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٣١، قرار اتخذ في
  .html.97-161_96-154_94-139_94-137/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http: منشور على الموقع
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ولم يكن يقدم إليه الطعام إال مرتين في اليوم وتم االحتفاظ به معزوال قبيل محاكمته في زنزانـة ُأعـدت                    
  ٩٣.للمجرمين

*****  
ال يمكنهـا أن    " قضت اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان بأنه        ، هيرش - دي فارغا    وفي قضية 

.  من االتفاقيـة األوروبيـة     ٣تندرج في إطار المادة     " ز شخص مريض قد يثير قضايا     تستبعد كون احتجا  
وفي تلك القضية بعينها، كان صاحبها الموجود رهن الحجز التحفظي طويل األمد، والذي يعـاني مـن                 

وتـردت هـذه    ... وكانت صحته رديئة طيلـة الحجـز        "مرض السكري واالختالل في الشرايين القلبية       
طلبات صاحب الدعوى للحصـول علـى رأي        "د أن اللجنة أشارت إلى أن السلطات قد لبت           بي ٩٤."الحالة

" التقارير عديمة الدقة لم تقصر السلطات في تعيين خبراء جدد         "وفي الحاالت التي كانت فيها      " خبير طبي 
لم يخلص خبير واحد بشكل قطعي إلى االسـتنتاج القائـل بـأن             "وقد وضعت في الجملة عشرة تقارير و      

 وحيثما أوصى الخبراء بأن ينقل صاحب الـدعوى إلـى           ٩٥."صحة صاحب الدعوى ال تتحمل االحتجاز     
وأشارت اللجنة باإلضافة إلى ذلك إلـى أن الحكومـة الحظـت أن             . المستشفى تمت االستجابة للتوصية   

 في مرحلة معينة من احتجـازه، نقلـه إلـى           -صاحب الدعوى أسهم في تردي حالته الصحية برفضه         "
فى السجن إلى جانب عدم تقيده الواجب بالنظام الغذائي الخاص بمرضى السكري ورفضه المعالجة              مستش

فإن العالج الطبي لصاحبها أثناء احتجازه لم       " إلى الظروف الخاصة لهذه القضية    " وبالنظر   ٩٦."باألنسولين
 ٩٧. من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان٣تشكل انتهاكا للمادة 

   عن السجناء المضربين عن الطعاممسؤولية الدولة
  ضد البرتغال. وك. أ. س. رقضية 

كانت مسؤوليات الدولة عن صحة ورفاه السجناء المضربين عن الطعام، في جملة أمور، مثار نقاش في                
هـو الوحيـد    .  من أصحاب الدعاوى علما بأن صاحب الدعوى ر        ٤قضية ُأقيمت ضد البرتغال تخص      

والحظت اللجنـة   . ة في اليوم السادس والعشرين من إضرابه عن الطعام        الذي فحص من قبل فرقة طبي     
منزعجة بالتأكيد للمدة الطويلة التي انقضت دون أن يوضع أصحاب هذه           "األوروبية لحقوق اإلنسان أنها     
، ولكن المسألة الواجب أن تحدد تتمثل في تبين إلى أي حد كانت السلطات "القضية تحت اإلشراف الطبي 

أصـحاب هـذه    " ورأت اللجنة أن من األهمية بمكان مالحظـة أن           ٩٨."سؤولة عن هذه الحالة   الوطنية م 
، "بأن يفحصوا من قبل طبيـب السـجن       "منذ اللحظة التي بدأ فيها إضرابهم عن الطعام         " القضية رفضوا 

 رفض أن يفحص من قبل فرقة تتألف من ثالثة أطبـاء            -.  بمن فيهما صاحب الدعوى ر     -واثنان منهم   
مستشفى الجامعي في لشبونة بالرغم من أن واحداً من هؤالء األطباء ورد في قائمة مقدمـة مـن                  من ال 

  ٩٩.أصحاب الدعوى أنفسهم بينوا فيها األطباء الذين اختاروهم

  

                                                           ٩٣ ACHPR, Media Rights Agenda (on behalf of Niran  Malaolu) v. Nigeria, Communication No. 224/98  قرار اتخذ في الدورة ،
 من النص كما هو منشور على ٧٢ و٧٠، الفقرتان ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٦ -أكتوبر / تشرين األول٢٣العادية الثامنة والعشرين، 

  .html.98-224/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http:الموقع
٩٤ Eur. Comm. HR, Application No. 9559/81, P. de Varga-Hirsch v. France, decision of 9 May 1983 on the admissibility, 33 DR, 

p. 213, para. 6.  
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٩٥
  .٦، الفقرة ٢١٤-٢١٣فسه، الصفحتان  المرجع ن٩٦
  .٢١٤ في الصفحة ٦ المرجع نفسه، الفقرة ٩٧
٩٨ Eur. Comm. HR, Applications Nos. 9911/82 & 9945/82 (joined), R., S., A. and C. v. Portugal, 36 DR, p. 207, para. 16.  
  .١٦، الفقرة ٢٠٨-٢٠٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٩٩
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  مسؤولية الدولة عن السجناء المضربين عن الطعام

  )تابع (ضد البرتغال. وك. أ. س. رقضية 
عندما سمحت  "عن الطعام   . العشرين من إضراب صاحب الدعوى ر     وسوي المأزق في اليوم السادس و     

سلطات السجن ألصحاب الدعوى األربعة بأن تزورهم فرقة مؤلفة من طبيب عينـه المجلـس الطبـي                 
أصحاب الدعوى إلى المستشـفى     "وطلبت الفرقة الطبية بنقل     ". وطبيب المستشفى وطبيب من اختيارهم    

 والمنطق الذي بنت عليه اللجنة قرارها فـي هـذه           ١٠٠د أيام قالئل  وقد تم ذلك بع   " على سبيل االستعجال  
  :القضية يستحق أن يستشهد به كامال

   وكما سبق للجنة أن شددت بالفعل، تشترط االتفاقية أن تمارس سلطات السجن، مع                -١٨"
المراعاة الواجبة لمقتضيات السجن العادية والمعقولة، سلطتها االحتجازية في الحفاظ على           

ورفاه كافة السجناء بمن فيهم أولئك الذين يشتركون في االحتجاجات بالقـدر الـذي              صحة  
وفي حاالت المأزق الخطير، ال ينبغي للسـلطات العامـة أن           ... تسمح به الظروف السائدة   

تتمسك بنهج عديم المرونة هدفه معاقبة المخالفين لالنضباط السجني أكثر منه البحث عن             
 ....سبل لتسوية المأزق

   وفي الحالة قيد النظر، وبالرغم مما يؤسف لـه من عدم تلقي أصحاب هذه القضية                 -١٩
الرعاية الطبية لمدة طويلة استغرقها إضرابهم عن الجوع، تبقـى الحقيقـة أنهـم كـانوا                

وإن الحكومة باحترامها رفض أصحاب     . مسؤولين هم أنفسهم إلى حد كبير عن هذه الحالة        
ض األطباء الذين ال يمكن التنازع في أهليتهم، إنما تصرفت          القضية أن يفحصوا من قبل بع     

واللجنة ال يمكنها أن تستخلص باالسـتناد       . بطريقة ال يمكن ألصحاب الدعوى التشكي منها      
إلى الظروف المحددة السائدة في هذه الحاالت بأن السلطات البرتغالية أبدت عـدم مرونـة    

ى الحد الذي حولهم إلى ضحايا معاملة ال        وسمحت لحالة أصحاب هذه القضية بأن تتردى إل       
  ١٠١." من االتفاقية٣إنسانية أو تعذيب ينتهك المادة 

  
 التي نشأت في السياق     ماكفيليالمنطق الذي ساد القضية البرتغالية كان قائما على أساس حالة           

هم بوصـفهم    أن يعترف ل   ادوافأصحاب الدعوى في هذه القضية أر     . الدرامي الذي عاشته آيرلندا الشمالية    
وبالمقابل ُأنزلت  . سجناء سياسيين ولذلك رفضوا، في جملة أمور، أن يلبسوا ثياب السجن وأن يعملوا فيه             

  :وفي هذه القضية بعينها ذكرت اللجنة ما يلي. بهم عقوبات متعددة بما فيها فترات من العزل في الزنزانة
سلطات الحكومية والتي كـان     أنها تعرب عن قلقها إزاء عدم مرونة النهج الذي توخته ال          "

همها معاقبة المخالفين لالنضباط السجني أكثر من بحثها عن سبل لتسوية ذلـك المـأزق               
باإلضافة إلى ذلك، ترى اللجنة أن جهودا كان يجب أن تبذل من قبل السـلطات،               . الخطير

ألسباب إنسانية، من أجل ضمان استفادة أصحاب الدعوى من بعض التسهيالت من قبيـل              
واالستفادة األكبـر   ) غير ثياب السجن  (التمارين المنتظمة في الهواء الطلق في زي معين         

وفي الوقـت نفسـه كـان مـن         . من المرافق المتوفرة في السجن في ظل شروط مماثلة        
المفروض أن تتخذ ترتيبات لتمكين أصحاب الدعوى من استشـارة أخصـائيين طبيـين              

  ١٠٢."اد لوضع زي السجن أو مالبسه الداخليةخارجيين ولو أنهم لم يكونوا على استعد

وأخذا بعين االعتبار ضخامة المشكلة المؤسسية التي يثيرهـا االحتجـاج           "وبالرغم مما تقدم،    
الواجب أن تتخذها السلطات لمواجهة الوضع فإن تقصيرها لـم يـدفع         " واالحتياطات اإلشرافية والصحية  

  .١٧، الفقرة ٢٠٨لصفحة  المرجع نفسه، ا١٠٠                                                           
  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٩-١٨ المرجع نفسه، الفقرتان ١٠١
١٠٢ Eur. Comm HR, Application No. 8317/78, T. McFeeley and Others v. the United Kingdom, decision of 15 May 1980 on the 

admissibility, 20 DR, p. 86, para. 64.  
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من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قد انتهكت في هذه          ٣باللجنة إلى أن تخلص، بداهة، إلى أن المادة         
  ١٠٣.ةالقضي

  مزيد من البيانات بشأن الحاجة إلى إجراء فحوص
  طبية لألشخاص الذين هم رهن احتجاز الشرطة

لمنع حدوث أعمال التعذيب وغيره من أشكال سوء معاملة األشخاص المجردين من حريتهم شـددت               
في أن يفحصوا من قبل طبيب مسـتقل        ... رورة السماح للمشتبه بهم     ض"لجنة مناهضة التعذيب على     

مباشرة إثر اعتقالهم، أو بعد كل جلسة من جلسات االستجواب وقبل مثولهم أمام قـاض أو اإلفـراج                  
 ١٠٤."عنهم

وفي العديد من التقارير المقدمة إلى كل حكومة من الحكومات األوروبية إثر زيارة أماكن االحتجـاز،    
  :ة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة ما يليأوصت اللجن

  أن يكون للشخص الذي هو رهن احتجاز الشرطة الحق في أن يفحص من قبل طبيب من اختياره؛ •

أن تجري كل الفحوص الطبية لألشخاص الذين هم رهن احتجاز الشرطة بعيداً عـن مسـمع أفـراد •
  ؛)إال أن يطلب الطبيب خالف ذلك( عن مرآهم أيضاً الشرطة ويفضل بعيدا

وأن تسجل رسميا من قبل الطبيب نتائج كافة الفحوص الطبية فضـالً عـن البيانـات ذات العالقـة •
بالموضوع التي يدلي بها المحتجزون واستنتاجات الطبيب وأن تكون متاحة للمحتجز ولمحاميه على

  ١٠٥.السواء 

 

ق وعليه واجب المحافظة على نظافته والحق في لكل شخص مجرد من حريته الح
ولهذه الغاية يجب تزويده بما يلزم لضمان شروط . الدفء وفي الصحة الجيدة

 .اإلصحاح والمالبس ولوازم األسرة والغذاء المالئم والخدمات الطبية وطب األسنان

  .لكل شخص مجرد من حريته الحق في زنزانة حجمها مالئم ويدخلها ضياء الشمس
عند التصدي لسجناء أو مسجونين شنوا إضرابات أو إضرابات الجوع يجب على 

السلطات أن تتوخى العناية الواجبة بعدم انتهاج نهج عقابي وعديم المرونة ويجب أن 
  .تتقصى بدالً من ذلك سبل الحوار بهدي من شعورها اإلنساني

ل طبيب من يجب أن يسمح للشخص الذي هو رهن احتجاز الشرطة أن يفحص من قب
وتجري الفحوص الطبية على انفراد ما لم يطلب الطبيب خالف ذلك ويجب . اختياره

 .أن تسجل نتيجة الفحوص الطبية وأن تتاح للمحتجز ولمحاميه على حد سواء

  
  .٦٥، الفقرة ٨٧-٨٦نفسه، الصفحتان  المرجع ١٠٣                                                           

  .٩٦، الفقرة ١٢، الصفحة A/53/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة بيان يخص سويسرا، وراد في وثيقة األمم المتحدة، ١٠٤
 CPT/Inf (92) 4 Report to the Swedish Government on the Visit to (1):  انظر في جملة أمور الوثائق الصادرة عن المجلس األوروبي١٠٥

Sweden carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) from 5 to 14 May 1991, p. 52; (2) CPT/Inf (93) 13, Report to the Government of the Federal Republic of 

Germany on the visit to Germany carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 8 to 20 December 1991, p. 70; (3) CPT/Inf (93) 8, Report to the Finnish 
Government on the visit to Finland carried out by the European  Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 20 May 1992, p. 56.  
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  الدين  ٤-٤
 من المبادئ األساسية    ٢من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبدأ        ) ١(٦إن القاعدة   

من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الـذين يتعرضـون           ) ١(٥ملة السجناء والمبدأ    لمعا
 مـن   ٣ويضيف المبدأ   . الدينألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن تمنع جميعها التمييز على أساس             

يـة والمبـادئ    من المستحب، مع هذا احترام المعتقـدات الدين       "المبادئ األساسية، باإلضافة إلى ذلك أنه       
  .الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك

 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تتضمن األنظمـة األكثـر            ٤٢ و ٤١والقاعدتان  
ين إذا كان السجن يضم عددا كافيا من السـجناء الـذ          "ففي المقام األول،    . تفصيال التالية بهذا الخصوص   

يعتنقون نفس الدين، يعين أو يقر تعيين ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة وينبغي أن يكون هذا التعيـين                   
)). ١(٤١القاعـدة   " (للعمل على أساس التفرغ إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به             

م الصلوات بانتظام وأن يقوم، كلما      بأن يقي "ويسمح للممثل المعين أو الذي تم إقرار تعيينه على هذا النحو            
باإلضافة إلى  )). ٢(٤١القاعدة  " (كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من أهل دينهم رعاية لهم          

وفي مقابل ذلك، يحترم رأي السجين كليا       . ال يحرم أي سجين من االتصال بالممثل المؤهل ألي دين         "ذلك  
يسمح لكل سجين، بقدر ما     "وأخيراً  )). ٣(٤١المادة  " (يارة لـه إذا هو اعترض على قيام أي ممثل دين بز        

يكون ذلك في اإلمكان، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتـب                
  ).٤٢القاعدة " (الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته

ويجب . لكل شخص مجرد من حريته الحق في عدم التمييز ضده على أساس ديني
أن تحترم المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للمحتجزين والسجناء بقدر ما يكون ذلك 

ممكنا، بما في ذلك تمكينهم من أداء الصلوات المنتظمة وتنظيم الزيارات من قبل 
 .الرعاة الدينيين

  

  فيهيةاألنشطة التر  ٥-٤
أن لكل سجين غير مستخدم في عمل حق في         "من القواعد النموذجية الدنيا     ) ١(٢١تفيد القاعدة   

ساعة على األقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس                 
اء األحـداث وغيـرهم     وتوفر تربية رياضية وترفيهية، خالل الفترة المخصصة للتمارين، للسجن        ". "بذلك

ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي ويجب أن توفر لهم، لهذه الغاية، ما يلـزم مـن مكـان                    
  )).٢(٢١القاعدة " (ومنشآت ومعدات

يحـق لكـل السـجناء، أن      " من المبادئ األساسية ينص باإلضافة إلى ذلك على أنه           ٦والمبدأ  
  ".مية إلى تحقيق النمو الكامل للشخصية البشريةيشاركوا في األنشطة الثقافية والتربوية الرا

يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في " من مجموعة المبادئ ٢٨وأخيراً، ووفقا للمبدأ 
الحصول في حدود الموارد المتاحة، إذا كانت من مصادر عامة، على كميات معقولة من المواد التعليمية                

وط المعقولة المتعلقة بكفالة األمن وحسن النظام في مكان االحتجاز          والثقافية واإلعالمية، مع مراعاة الشر    
  ".أو السجن

*****  
فيما يخص بشرطة السجون في زيورخ، بسويسرا أوصت اللجنة األوروبية لمنـع التعـذيب              
والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة بأن تتخذ تدابير عاجلة بغية الترخيص لألشخاص المحتجـزين               
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رسة تمارين في الهواء الطلق على األقل ساعة واحدة في اليوم إذا سمحت الظروف بذلك من خالل                 بمما
 وقد قدمت هذه التوصية ردا على منع المحتجـزين مـن            ١٠٦.ضمان حقهم في أن تحترم حياتهم الخاصة      

ممارسة تمارين خارج الزنزانات وذلك خوفا من أن يراهم العامة وهم مقيـدون بـاألغالل ويصـحبهم                 
  ١٠٧.شرطي

القيام بتمارين في الهواء الطلق لمدة ساعة لكل شخص مجرد من حريته الحق في 
وبعض .  على األقل في الظروف التي تحترم حقه في خصوصياتهواحدة في اليوم

 .فئات المحتجزين والسجناء قد تقتضي أنشطة ترفيهية خاصة

لمواد التربوية وينبغي أن يحصل المحتجزون والسجناء، بالقدر المعقول، على ا
 .والثقافية واإلعالمية

  

  الحبس االنفرادي  ٦-٤
إن استخدام الحبس االنفرادي في حد ذاته ال تنظمه معاهدات حقوق اإلنسان الدولية بـالرغم               
من أن نظر أجهزة الرصد الدولية استرعي إلى العديد من الشكاوى المتصلة بـالعزل أثنـاء االحتجـاز                  

صد المذكورة توفر بعض التوجيه التفسيري فيما يخص باللجوء إلى هـذا            والسجن، مما جعل أجهزة الر    
فـي  وكنقطة انطالق يمكن أن يقال إن استخدام الحبس االنفرادي          . الشكل الخطير جدا من أشكال الحبس     

من العهد الـدولي، ولكـن      ) ١(١٠ والمادة   ٧ ال ينتهك قانون حقوق اإلنسان الدولي مثل المادة          حد ذاته 
  .غاية وطول وشروط الحبس في كل حالة بعينهاه تتوقف على مسألة شرعيت

الحـبس االنفـرادي    " أن   ٢٠وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في تعليقها العام رقـم            
 ومن الجدير   ١٠٨.من العهد " ٧الممتد للمحتجز أو السجين يمكن أن يرقى إلى األفعال التي تحظرها المادة             

تبـذل  "مبادئ األساسية لمعاملة السجناء تنص، باإلضافة إلى ذلك، على أن            من ال  ٧بالمالحظة أن المبدأ    
  ". أو للحد من استخدامه وتشجع تلك الجهودبوصفه عقوبةجهود إللغاء الحبس االنفرادي 

 والتي منشؤها شكوى    فوالنوقد بحثت لجنة حقوق اإلنسان مسألة الحبس االنفرادي في قضية           
بتمضية عشرة أيام في االحتجاز المغلق أي الحبس في غرفـة دون            "بة  من أحد المجندين ُأنزلت به عقو     

أودع في زنزانة مقفلة طولهـا ثالثـة أمتـار          "وادعى صاحب البالغ بوجه خاص أنه       ". واجبات الخدمة 
وعرضها متران مزودة بنوافذ صغيرة جدا وليس فيها سوى سرير يستخدم في المخيمات وطاولة صغيرة               

لم يسمح لـه بالخروج من زنزانتـه إال لغـرض          "وباإلضافة إلى ذلك    " فتوكرسي وضوء كهربائي خا   
 بيـد أن    ١٠٩"األكل أو التوجه إلى بيت االستحمام أو الستنشاق الهواء الطلق لمدة نصف ساعة في اليـوم               

وفي المقام األول لم يظهـر أن       : لم تنتهكا في هذه الحالة    ) ١(١٠ والمادة   ٧اللجنة خلصت إلى أن المادة      
االنفرادي الذي خضع لـه صاحب البالغ، بالنظر إلى صرامته ومدته والغرض المتوخى منـه              الحبس  "

                                                           ١٠٦ Council of Europe doc. CPT/Inf (93) 3, Report to the Swiss Federal Council on the Visit to Switzerland carried out by the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 29 

July 1991, p. 75 in the French text.  
  .٢٣-٢٢، الفقرتان ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٧
  .٦، الفقرة ١٣٩، الصفحة الصادرة عن األمم المتحدةمجموعة التعليقات العامة  ١٠٨
الوثائق الرسمية ، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٩أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في (، فوالن ضد فنلندا. أ، ٢٦٥/١٩٨٧ البالغ رقم ١٠٩

  .٦-٢، الفقرة ٢٥٠ والصفحة ٢-٢، الفقرة ٢٤٩، الصفحة A/44/40، للجمعية العامة
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لم يثبت أن السيد فوالن عانى مـن        "وفي المقام الثاني    ". كان لـه أي أثر ضار بصحته البدنية أو النفسية        
  ١١٠." لهااإلهانة أو أن أحداً مس بكرامته ما عدا اإلحراج المالزم للتدابير التأديبية التي خضع

، حيـث اسـتنتجت اللجنـــة أن        أنتوناسـيو بيد أن النتيجة النهائية كانت مختلفة في حالة         
كلتيهما قد انتهكتا بسبب احتجاز صاحب البالغ فـي زنزانـة تحـت أرضـية               ) ١(١٠ و ٧المادتيــن  

ـ  ١١١.وحرمانه من الرعاية الطبية التي كانت حالته تقتضيها؛ كما إنه عذب طيلة ثالثـة أشـهر                ادة  والم
 المتعلقة باحتجاز صاحب الـبالغ رهـن        كوميز دي فواتوريه  وحدها هي التي انتهكت في حالة       ) ١(١٠

في ) ١(١٠وانتهكت المادة   " الحبس االنفرادي لمدة سبعة أشهر في زنزانة ال تكاد أشعة الشمس تنفذ إليها            
رادي لمدة أشهر عديدة في ُأبقي رهن الحبس االنف"هذه الحالة، في نظر اللجنة، بسبب كون صاحب البالغ 

  ١١٢."ظروف لم تراع فيها الكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان
 بوجه  إسبينوزا دي بوالي  كلتيهما في حالة    ) ١(١٠ والمادة   ٧والحبس االنفرادي انتهك المادة     

عزل لمدة ثالث وعشرين ساعة في اليوم في زنزانـة          "خاص بسبب ما تعرض لـه صاحب البالغ من         
  ١١٣.ة أنه لم يكن يتمتع بأكثر من عشر دقائق يقضيها في الهواء الطلقوحقيق" صغيرة

*****  
وفيما يتعلق ببلدان منها النرويج والسويد أوصت لجنة مناهضة التعذيب بإلغاء اللجـوء إلـى               

كـأن يكـون أمـن    الحبس االنفرادي خاصة أثناء الفترة السابقة للمحاكمة ما عدا في الحاالت االستثنائية  
 وأوصت باإلضافة إلى ذلك بأن يكون استخدام هذا اإلجراء          .فاههم أو ممتلكاتهم في خطر    األشخاص ور 

  ١١٤.ويخضع للرقابة القضائية" منظما تنظيما صارما ومحددا بواسطة القانون"االستثنائي 
*****  

 من االتفاقية األوروبيـة لحقـوق       ٣وعند البحث فيما إذا كان الحبس االنفرادي ينتهك المادة          
 مدتـه تناولت اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان بانتظام مسألة شرعية هذا اإلجراء فـي ضـوء               اإلنسان  

 وقد طبق هذا النهج     واألثر الذي قد يترتب على هذا اإلجراء في الشخص المعني         والغرض المتوخى منه    
، حيث قضى صاحب الدعوى ما ال يقل عن سبعة عشر شهرا فـي الحـبس                ضد الدانمرك . رفي حالة   

وأشارت اللجنة إلى أنه في هذه الحالة، وعندما ينظـر فـي إجـراء              . فرادي أثناء احتجازه التحفظي   االن
بالحبس االنفرادي يجب إيجاد توازن بين متطلبات التحقيق واألثر الـذي سـيلحقه العـزل بالشـخص                 

ـ " صاحب الدعوى عزل لمدة غير مستحبة من الزمن       "وبالرغم من القبول بمقولة إن      ". المحتجز ت خلص
بالنظر إلى الظروف الخاصة التي حفت بالحبس قيد النظر إال أنه لم يكن من الشدة بحيث                "اللجنة إلى أنه    

صاحب الدعوى احتفظ به    " والحظت اللجنة في هذا الصدد أن        ١١٥.) من االتفاقية  ٣يندرج في نطاق المادة   
" اإلذاعة ومشاهدة التلفزيـون   سمح لـه باالستماع إلى     "وأنه  " في زنزانة مساحتها نحو ستة أمتار مربعة      

؛ "كان يسمح لـه بإجراء التمارين في الهواء الطلق لمدة ساعة واحدة كل يـوم             "وأنه خالل المدة المعنية     

  .٢-٩، الفقرتان ٢٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ١١٠                                                           
، الوارد في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨١أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في  (يو ضد أوروغواياسأنتون. س. ر، R.14/63 البالغ رقم ١١١

  .١١٩، الصفحة ٢-١٦الفقرة  مقروءة باالقتران مع ٢٠، الفقرة ١٢٠، الصفحة A/37/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
، الوارد في وثيقة األمم )١٩٨٤أبريل / نيسان١٠اآلراء المعتمدة في  (غوميز دي فواتوريه ضد أوروغواي. ت، ١٠٩/١٩٨١ البالغ رقم ١١٢

  .١٣ إلى ٢-١٢، الفقرات ١٦٨، الصفحة A/39/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
الوارد في وثيقة األمم ) ١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٦اآلراء المعتمدة في  (الي ضد بيرووإسبينوزا دي ب. ر، ٥٧٧/١٩٩٤ البالغ رقم ١١٣

  .٧-٨، الفقرة ٤٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
، الوثائق الرسمية للجمعية العامةو) النرويج (١٥٦، الفقرة ١٧صفحة ، الA/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقتا األمم المتحدة، ١١٤

A/52/40 السويد (٢٢٥، الفقرة ٣٤، الصفحة.(  
١١٥ Eur. Comm. HR, R. v. Denmark, Application No. 10263/83, R. v. Denmark, decision of 11 March 1985 on the admissibility, 

41 DR, p. 154.  
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وأنه كان بوسعه أن يستعير الكتب من مكتبة السجن؛ وأنه كان على اتصال يوميا دائما بموظفي السجون                 
ل بأشخاص آخرين فيما يتعلق باسـتجواب الشـرطة         عدة مرات في اليوم وفي بعض األحيان على اتصا        

واستماع المحكمة ألقواله؛ وكان يخضع للمراقبة الطبية؛ وأخيرا على الرغم من أنـه خضـع لـبعض                 
التقييدات فيما يخص بالزيارات أثناء هذه الفترة لكن سمح لـه بتلقي زيارات من أفراد أسرته في ظـل                  

  ١١٦."الرقابة
*****  

روبية لمنع التعذيب، التي تقوم بتقديم توصـيات دقيقـة علـى إثـر              وقد أوصت اللجنة األو   
التحقيقات الموضوعية التي تجريها، فيما يخص بمكان لالحتجاز في سويسرا، على سـبيل المثـال، أن                
الحاالت التي يتم فيها اللجوء إلى العزل االنفرادي ينبغي أن تحدد بوضوح وال ينبغي أن تستخدم إال في                  

ويعاد النظر فيه مرة كل     " ألقصر مدة ممكنة  "؛ باإلضافة إلى ذلك يجب أن يكون العزل         ظروف استثنائية 
 وبهذه المناسبة أوصت اللجنة األوروبيـة       ١١٧.ثالثة أشهر باالستناد إلى تقرير طبي اجتماعي عند اللزوم        

 أن تكـون    كذلك بأن يبلغ كل سجين كتابيا بالتمديد في فترة عزله مع بيان أسباب ذلك اإلجراء اللهـم إال                 
وينبغي أن يسمح للسـجين أيضـاً إن اقتضـت          . أسبابا أمنية قاهرة هي التي تطلبت اتخاذ ذلك اإلجراء        

الضرورة، بأن يحظى بمساعدة محام ويسمح لـه بإبداء آرائه للسلطات المختصة في حالة التمديد فـي                
  ١١٨.العزل

  
  عزل السجين ١-٦-٤

من أشكال الحبس االنفرادي حيـث ينقطـع         في كنف العزل شكل متشدد جداً        حبس السجين  إن
األشخاص المجردون من حريتهم انقطاعا تاما عن العالم الخارجي علما بأن ذلك قد يسفر عن تزايد مخاطر    

فهناك عدد ال حصر لـه من األشخاص عـذبوا واختفـوا بـل             . التعرض لالعتداءات على حقوق اإلنسان    
وقد أشار المقرر الخـاص التـابع لألمـم         . ز في كنف العزل   وقتلوا إثر االستخدام الواسع للنطاق لالحتجا     

ولذلك اقترح جعل هذا " غالبا ما يمارس أثناء عزل السجين"المتحدة  المعني بمسألة التعذيب إلى أن التعذيب 
 وكمـا سـيتبين     ١١٩ ...."غير قانوني وأن يفرج دون تأخير عن السجناء الذين عزلوا         "النوع من االحتجاز    

  .هزة الرصد الدولية األخرى إلى إثباط استخدام هذا الشكل من االحتجازأدناه، تنحو أج
ينبغي النص علـى    " على أنه    ٢٠وشددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في تعليقها العام رقم          

أن على الدول األطراف أن تؤمن خلو كافة أماكن االحتجاز من األجهـزة             "مضيفة  " تحريم عزل السجين  
 وبعد أن نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع ١٢٠. في التعذيب أو في سوء المعاملةالممكن أن تستخدم

لشيلي، أوصت الدولة الطرف بوجوب أن تعيد النظر في قانونها المتعلق بهذه المسألة بغية إلغاء عـزل                 
 ألن   وفيما يتصل بنظرها في التقرير األولي لسويسرا، أعربت اللجنة عن أسـفها            ١٢١."السجناء بشكل تام  

المحتجزين عرضة، في كانتونات عديدة، للعزل أثناء سجنهم آلماد تتراوح ما بين الثمانية أيام والثالثين               "
بتكثيف المناقشات الهادفة إلى مواءمـة      "، وأوصت اللجنة    "يوماً وفي بعض الحاالت آلجال غير منظورة      

  .١٥٤-١٥٣ه، الصفحتان  المرجع نفس١١٦                                                           
١١٧ Council of Europe doc. CPT/Inf (93) 3, Report to the Swiss Federal Council on the Visit to Switzerland carried out by the 

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 21 to 29 
July 1991, p. 77.  

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١١٨
  ).د(٩٢٦، الفقرة تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، E/CN.4/1995/34 وثيقة األمم المتحدة ١١٩
  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات الصادرة عن األمم المتحدة ١٢٠
  .٢٠٩، الفقرة ٤٦، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة  وثيقة األمم المتحدة،١٢١
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 الواجب لألحكام الـواردة فـي العهـد         شتى قوانين الكانتونات المتعلقة باإلجراءات الجنائية مع االحترام       
  ١٢٢".وخاصة فيما يتعلق بالضمانات األساسية أثناء احتجاز الشرطة أو عزل السجين

 تم عزل أخ صاحب البالغ في الجماهيرية العربية الليبية لمـدة تزيـد              ،لمقريزياوفي قضية   
 ٢٣؛ وفـي    ١٩٩٢أبريـل   /على ثالث سنوات قبل أن يسمح لـه أخيراً بزيارة زوجتـه فـي نيسـان              

، عندما اعتمدت اللجنة آراءها في هذه القضية كان السيد المقريزي ما يـزال رهـن                ١٩٩٤مارس  /آذار
خضوع السجين للعزل الطويل واالحتجاز في مكـان        "وهذه الحقيقة حدت باللجنة الى استنتاج أن        . العزل

ـ  "التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية لـه    غير معروف كان بمثابة       ٧ا يتعـارض مـع المـادة        مم
السجين معزوال وهدد بالتعذيب    " حيث بقي    موكونغ في حالة    ٧كما انتهكت المادة    . ١٢٣.من العهد ) ١(١٠و

والقتل وتم تخويفه وحرمانه من الغذاء وُأغلق عليه باب زنزانته أليام عديدة دون إمكانية الترفيـه عـن                  
العزل التام لسجين أو محتجـز      "ظت اللجنة أيضا أن     وأشارت إلى تعليقها العام اآلنف الذكر فالح      ". نفسه

للمعاملـة  "وخلصت إلى أن السيد موكونغ قد تعرض        " ٧يمكن أن يرقى إلى األفعال التي تحظرها المادة         
 وفي حاالت عديدة أخرى اعتبرت      ١٢٤. في هذه الحالة المنافية لتلك المادة      "القاسية والالإنسانية والمهينة  

من العهد بما في ذلك حالـة       ) ١(١٠أسابيع متعددة أو أشهر عمال منافيا للمادة        اللجنة عزل السجين لمدة     
 بيد أن هذه القضايا وقعت في تاريخ أسبق من ١٢٥.واحدة كان االحتجاز فيها قد دام لمدة خمسة عشر يوما

  ولذلك يمكن الخلوص إلى أن اللجنة قد اعتمـدت اآلن          المقريزي وموكونغ التاريخ الذي وقعت فيه قضيتا      
  .نهجا قانونيا أشد صرامة إزاء اللجوء إلى عزل السجين

، حيـث ُأبقـي     إسبينوزا دي بـوالي   كلتاهما في قضية    ) ١(١٠ و ٧وأخيراً، انتهكت المادتان    
أبريـل  / نيسـان  ٢٦ ولغايـة    ١٩٩٢يوليه  / تموز ٢٢صاحب البالغ رهن العزل طيلة الفترة الممتدة من         

  ١٢٦.ته ومرة أخرى طيلة السنة التالية إلدان١٩٩٣
*****  

وأوصت لجنة مناهضة التعذيب بيرو بأن تُلغي فترات عزل السجين أثنـاء الفتـرة السـابقة                
  ١٢٧.للمحاكمة

  :، ذكرت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان ما يليشواريز روزيرووفي حالة 
إن عزل السجين إجراء استثنائي الغرض منه منع أي تدخل في التحقيق الجـاري               -٥١""

. وذلك العزل ينبغي أن يقتصر على المدة التي ينص عليها القانون صراحة           . الوقائعبشأن  
وحتى في تلك الحالة فإن الدولة ملتزمة بكفالة تمتع المحتجز بالضمانات الدنيا والتـي ال               

  .١٠٩، الفقرة ٢٢؛ والصفحة ٩٨، الفقرة ٢٠، الصفحة )المجلد األول (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢٢                                                           
الوارد في وثيقة األمم ) ١٩٩٤مارس / آذار٢٣اآلراء المعتمدة في  ( العربية الليبيةةي ضد الجماهيرييزالمقر. ي، ٤٤٠/١٩٩٠ البالغ رقم ١٢٣

  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٤- ٥، الفقرة ١٣٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
الوثائق الوارد في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٩٤يوليه / تموز٢١اء المعتمدة في اآلر (موكونغ ضد الكاميرون. و. أ، ٤٥٨/١٩٩١ البالغ رقم ١٢٤

  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٤- ٩، الفقرة ١٨٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، الرسمية للجمعية العامة
الوارد في وثيقة األمم ) ١٩٨٥نوفمبر /تشرين الثاني ١اآلراء المعتمدة في  (أرزواغا جيلباو ضد أوروغواي. أ،  ١٤٧/١٩٨٣ البالغ رقم ١٢٥

.  ، ه١٣٩/١٩٨٣؛ وعلى سبيل المثال البالغ رقم ) يوما١٥ (١٤، الفقرة ١٣٣، الصفحة A/41/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
، A/40/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، الوارد في وثيقة األمم ) ١٩٨٥يوليه / تموز١٧اآلراء المعتمدة في (كونتيريس ضد أوروغواي 

  ).أكثر من ثالثة أشهر (١٠، الفقرة ٢٠٢الصفحة 
الوارد في وثيقة األمم ) ١٩٨٥نوفمبر / تشرين الثاني٦اآلراء المعتمدة في  (إسبينوزا دي بوالي ضد بيرو. ، ر٥٧٧/١٩٩٤ البالغ رقم ١٢٦

كما أن األوضاع التي احتجز . ٩، و٦-٨، ٤-٨، والفقرات ٤٣-٤١، الصفحات )المجلد الثاني (A/53/40، ةالوثائق الرسمية للجمعية العامالمتحدة، 
عرض صاحب البالغ أمام الصحافة أثناء نقله من مكان احتجاز إلى : بطرق شتى) ١(١٠ و٧وسجن فيها صاحب البالغ انتهكت أيضاً المادتين 
  .يمكان آخر واألوضاع التي حفت بالسجن االنفراد

  ).ب(٦، الفقرة ١٥، الصفحة A/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢٧
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يجوز تقييدها المقررة في االتفاقية وبخاصة الحق في التشكيك في مشـروعية احتجـازه              
  ١٢٨."ع الفعال أثناء حبسهوضمان الحصول على الدفا

والسيد شواريز احتفظ به رهن العزل لمدة ستة وثالثين يوما على الـرغم مـن أن القـانون                  
من االتفاقية األمريكية   ) ٢(٧ ساعة؛ وبالتالي فإن المادة      ٢٤اإلكوادوري حدد تلك المدة بما ال يزيد على         

  بلدان األمريكية أن وأوضحت محكمة ال١٢٩.لحقوق اإلنسان قد انتهكت في هذه القضية
من األسباب التي من أجلها يعتبر عزل السجين أداة استثنائية اآلثـار الخطيـرة                -٩٠"

والحقيقة أن عزل الشخص عن     . الممكن أن تترتب على هذا العزل في الشخص المحتجز        
العالم الخارجي يتسبب لـه في المعاناة المعنوية والنفسية، وتضـعه فـي موقـف بـالغ                

  ١٣٠."د من مخاطر االعتداء والتعسف في السجونالهشاشة وتزي

معاملـة قاسـية وال     وخلصت محكمة البلدان األمريكية إلى أنه لألسباب التالية، يعد العـزل            
  :من االتفاقية األمريكية وهي حجة لم تجادل فيها إكوادور) ٢(٥ وتنتهك المادة إنسانية ومهينة

ا مجـردا مـن أي اتصـال بالعـالم          ومجرد بقاء الضحية لمدة ستة وثالثين يوم        -٩١"
الخارجي، وبخاصة أسرته، يسمح للمحكمة بأن تستخلص أن السيد شواريز روزيرو قـد             
خضع لمعاملة قاسية وال إنسانية ومهينة خاصة وأنه ثبت أن عزله كان اعتباطيا ونفذ على           

ـ     . النحو الذي ينتهك القوانين المحلية إلكوادور      ه مـن   وأبلغت الضحية المحكمة بما عانت
وشهد صاحب الـبالغ  . جراء عدم التمكن من التماس مساعدة قانونية أو االتصال باألسرة       

أيضا بأنه أثناء عزله تم االحتفاظ به في زنزانة تحت أرضية تسودها الرطوبة وال تزيـد                
 سجينا آخر، دون أن تتوفر لهـم مرافـق   ١٦ مترا مربعاً وشاركه فيها  ١٥مساحتها على   

وأنه ُأجبر على النوم مفترشاً بعض الجرائد، كما أنه وصـف مـا             اإلصحاح الضرورية   
ولهذه األسباب جميعها فإن المعاملة التي      . تعرض لـه من ضرب وتهديدات أثناء اعتقاله      

  ١٣١."عومل بها السيد شواريز يمكن أن توصف بالقاسية والالإنسانية والمهينة

غير طوعي لهـذا الشـخص رأت        التي تتعلق باختفاء     السيد فالسكيز رودريغيز  وفي قضية   
  :محكمة البلدان األمريكية ما يلي

فـي حـد    إن العزل طويل األمد والحرمان من االتصال الخارجي يعتبـران           ...  -١٥٦"
 معاملة قاسية وال إنسانية وضارة بالسالمة النفسية والمعنوية للشـخص وتنتهكـان             ذاتهما

ولذلك فإن مثل هذه    . ه اإلنساني حق أي محتجز في أن تُحترم الكرامة المتأصلة في شخص         
  ١٣٢...." من االتفاقية التي تسلم بالحق في سالمة الشخص٥المعاملة تنتهك المادة 

*****  

 برزت في قضـية     االفتقار إلى التدخل القضائي السريع والعزل والتعذيب      وهذه الرابطة بين    
دعوى للتعـذيب علـى      تعرض صاحب ال   ، أعاله ٢-٣-٢ حيث، كما تم بيانه في القسم الفرعي         أكسوي

وفي هذه القضية، فإن صاحبها احتجز      .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ٣النحو الذي ينتهك المادة     
في كنف العزل لمدة ال تقل عن أربعة عشر يوما دون تدخل قضائي ثم مثل أمام المدعي العام وظهرت                   

تثير بـال   "التحقيق في الجرائم اإلرهابية     وبالرغم من أن المحكمة قبلت أن       . على ذراعيه بعض الجروح   
                                                           ١٢٨ I-A Court HR, Suárez Rosero case v. Ecuador, judgment of November 12, 1997, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, 

Annual Report of the Inter-American Court of Human Rights 1997, p. 296, para. 51.  
  .٥٢ و٤٨ المرجع نفسه، الفقرتان ١٢٩
  .٩٠، الفقرة ٣٠١ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٠
  .٩١، الفقرة ٣٠٢-٣٠١ المرجع نفسه، الصفحتان ١٣١
١٣٢ I-A Court HR, Case of Velásquez Rodríguez v. Honduras, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 148, para. 156; 

emphasis added. Cf. also ibid., p. 159, para. 187.  
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فإنها ال تقبل بمقولة أن الضرورة تدعو لالحتفاظ بمشتبه         " شك في وجه السلطات بعض المشاكل الخاصة      
طويلة بشكل استثنائي وتركت صـاحب      "فيه لمدة أربعة عشر يوما دون تدخل قضائي؛ فهذه المدة كانت            

 والتدخل  ١٣٣."في الحرية فحسب ولكن عرضة أيضاً للتعذيب      الدعوى عرضة ال للتدخل التعسفي في حقه        
القضائي السريع لبحث شرعية الحرمان من الحرية يعتبر على هذا النحو أداة من أدوات تأمين االحترام                

  .لسالمة الشخص المحتجز بدنيا وعقلياً

إن استخدام الحبس االنفرادي، وإن لم يكن غير مشروع، إال أنه ينبغي أن يقتصر 
ومشروعية الحبس .  الظروف االستثنائية، وخاصة أثناء الحجز السابق للمحاكمةعلى

  .غرضها وطولها وشروطهااالنفرادي تتوقف على تقييم 
وال ينبغي أن يستخدم الحبس االنفرادي إال إذا كان أمن األشخاص أو رفاههم أو 

  .ممتلكاتهم في خطر وينبغي أن يخضع للرقابة القضائية المنتظمة
  .نبغي أن يستخدم الحبس االنفرادي بوصفه عقوبةوال ي

وإن عزل السجين بحد ذاته شكل خطير من أشكال الحبس االنفرادي ويجب إعالن 
 تعذيبا ومعاملة قاسية وال في حد ذاتهوالعزل طويل األمد يشكل . عدم قانونيته

  .إنسانية
جازهم ومن غير المشروع منع األشخاص رهن العزل من الطعن في مشروعية احت

  .أو من إعداد دفاعهم على النحو الفعال
ثم إن التدخل القضائي السريع لبحث مشروعية حرمان شخص من حريته أداة من 

 .أدوات تأمين احترام سالمة الشخص المحتجز بدنيا وعقليا

  

 االتصاالت بالعالم الخارجي  .٥

 المحتجزين والسـجناء فـي      إن من المبادئ األساسية الواجب أن تراعى عند التعامل مع حق          
البقاء على اتصال بالعالم خارج المؤسسات التي يحتجزون فيها هو أن أولئك المجردين مـن حـريتهم،                 

 يتمتعون بكافة حقوق اإلنسان التي يضمنها القـانون الـدولي، رهنـا             -شأنهم شأن األشخاص األحرار     
 وهذا يعني في جملة أمـور أنـه ال          ١٣٤.سبطبيعة األمر للتقييدات التي ال مهرب منها الناجمة عن الحب         

 ١٧المادة  " (لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته         ... يجوز تعريض أي شخص     
  ).من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  
  الزيارات والمراسالت: االتصال بأفراد األسرة واألصدقاء  ١-٥

يسمح للسـجين، فـي ظـل الرقابـة         "نموذجية الدنيا على أن      من القواعد ال   ٣٧تنص القاعدة   
الضرورية، باالتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمـة، وبالمراسـلة              

قدرا معقوال من   "والسجناء الذين هم من الرعايا األجانب ينبغي منحهم         ". وبتلقي الزيارات على حد سواء    
تسـهيالت مماثلـة    "أو  ". لين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمون إليها      التسهيالت لالتصال بالممث  

                                                           ١٣٣ Eur. Court HR, Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2282, para. 78.  
مجموعة التعليقات الصادرة عن  في ١٠ بشأن المادة ٢١م  راجع بوجه خاص بيان اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان الوارد في تعليقها العام رق١٣٤

  .١٤٢ في الصفحة ٣، الفقرة األمم المتحدة
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لالتصال بالممثل الدبلوماسي المكلف برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية               
  :٩٢باإلضافة إلى ذلك، ووفقا للقاعدة )). ٢(و) ١(٣٨المادة " (مثل هؤالء األشخاص

أن يسمح للسجين الذي لم يحاكم بإبالغ أسرته فوراً باحتجازه وينبغـي أن             ينبغي    -٩٢"
توفر لـه كافة التسهيالت المعقولة لالتصال بأسرته وأصدقائه، ولكي يتلقـى الزيـارات             
منهم، رهناً فقط بما يلزم من التقييدات واإلشراف لما فيه مصلحة إقامـة العـدل وأمـن                 

  .وحسن انتظام المؤسسة

ال يجوز حرمـان الشـخص المحتجـز أو         " من مجموعة المبادئ على أنه       ١٥وينص المبدأ   
باإلضافة إلـى   " المسجون من االتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه لفترة تزيد عن أيام            

  :من مجموعة المبادئ على ما يلي) ١(١٦ذلك ينص المبدأ 
 مباشرة وبعد كل مرة ينقـل       يكون للشخص المحتجز أو المسجون، بعد إلقاء القبض عليه        "

فيها من مكان احتجاز أو مكان سجن إلى آخر، الحق في أن يخطر، أو أن يطلـب مـن                   
السلطة المختصة أن تخطر أفراداً من أسرته أو أشخاصا مناسـبين آخـرين يختـارهم،               

  ".بالقبض عليه أو احتجازه أو سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه

الخـط  ( "دون تـأخير ينبغي أن يتم أو يسمح بأن يـتم      "فإن هذا اإلخطار    ) ٤(١٦ووفقا للمبدأ   
، غير أنه يجوز للسلطة المختصة أن ترجئ اإلخطار لفترة معقولة عنـدما             ) الغليظ للتأكيد وهو مضاف   

وقد أوصى المقرر الخاص التابع لألمم المتحدة والمعنـي         ". تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في التحقيق     
بأن يبلغ، في جميع الظروف ، قريب من أقرباء المحتجـز باالحتجـاز             "عذيب في هذا الصدد     بمسألة الت 

 وهو حد زمني أقصى ال يبدو من ناحية آخر طويل بشـكل             ١٣٥."ومكانه في غضون ثماني عشرة ساعة     
مفرط باعتبار أن العديد من حاالت التعذيب الشديد واالختفاء غير الطوعي تقع في السـاعات الخمـس                 

  .ى التي تلي االعتقالاألول
  : من مجموعة المبادئ١٩وأخيرا ووفقا للمبدأ 

يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصـورة خاصـة               "
وتتاح لـه فرصة كافية لالتصال بالعالم الخارجي، رهنا بمراعاة         . وفي أن يتراسل معهم   

  ". أو اللوائح القانونيةالشروط والقيود المعقولة التي يحددها القانون

ورفض السلطات السجنية السماح للمحتجز أو السجين بأن يراسل أفـراد أسـرته أو يتلقـى                
من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة         ) ١(١٠ والمادة   ٧زياراتهم قد ينتهك في آن واحد المادة        

ها أعاله فإن صاحب البالغ إلى       المشار إلي  إسبينوزا دي بوالي  وعلى سبيل المثال وفي قضية      . والسياسية
جانب منعه من تلقي زيارات أسرته خالل السنة التالية إلدانته لم يكن قادرا على أن يتلقى رسـائل مـن                    

 من العهد كمـا     ٧ منافية للمادة    معاملة ال إنسانية  وهذه الوقائع تشكل    . أسرته أو يوجه هذه الرسائل إليهم     
 و واضحا بالضبط متى يتوجب السماح للسجين بأن يرى أسرته أ           بيد أنه ليس   ١٣٦.)١(١٠أنها تنتهك المادة  

  .يتصل بها وما هو مدى تواتر هذا التواصل
بسـبب طبيعـة    ) ١(١٠ مقروءة باالقتران مع المادة      ١٧انتهكت المادة   ،  استريالوفي قضية   

الرقابة التي فرضت على مراسالت صاحب البالغ والقيود المفروضة عليه فـي سـجن ليبرتـاد فـي                  
 وادعى السيد استريال أن موظفي السجن حذفوا عمدا بعض الجمـل ورفضـوا توجيـه                ١٣٧.وروغوايأ

  ).د(٩٢٦، الفقرة تقرير المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، E/CN.4/1995/34 وثيقة األمم المتحدة ١٣٥                                                           
، الوارد في وثيقة األمم )١٩٩٧نوفمبر / تشرين الثاني٦ة في اآلراء المعتمد (إسبينوزا دي بوالي ضد بيرو. ر، ٥٧٧/١٩٩٤ البالغ رقم ١٣٦

  .٦-٨، الفقرة ٤٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 
الوثائق  المتحدة، ، الوارد في وثيقة األمم)١٩٨٣مارس / آذار٢٩اآلراء المعتمدة في  (إستريال ضد أوروغواي. أ. م، ٧٤/١٩٨٠ البالغ رقم ١٣٧

  .١٠، الفقرة ١٥٩، الصفحة A/38/40، الرسمية للجمعية العامة
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 رسالة وخالل   ٣٥الرسائل؛ وأثناء فترة االحتجاز التي دامت سنتين وأربعة اشهر بكاملها لم يتسلم سوى              
 السيد   وفيما يتعلق بالرقابة التي فرضت على مراسالت       ١٣٨.فترة طالت سبعة أشهر لم يعط رسالة واحدة       

  :إستريال سلّمت اللجنة بما يلي
أن من الطبيعي بالنسبة لسلطات السجن ممارسة إجراءات المراقبة والرقابـة علـى             "... 

 من العهد على أنه ال يجـوز تعـريض أي           ١٧ومع ذلك تنص المادة     . مراسالت السجناء 
بيته شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو              

وهذا يقتضي جعل أي إجراء للمراقبة أو الرقابة يتخذ خاضعا للضـمانات            ". أو مراسالته 
باإلضافة إلى ذلك فإن درجة التقييد يجـب        ... القانونية المرضية المانعة للتطبيق التعسفي    

أن تكون متمشية مع معايير المعاملة اإلنسانية لألشخاص المحتجزين التي تقتضيها المادة            
وينبغي بوجه خاص أن يسمح للسجناء في ظل الرقابة الالزمـة بـأن             .  العهد من) ١(١٠

يتصلوا بأسرهم وباألشخاص من ذوي السمعة الطيبة في فترات منفصلة منتظمـة سـواء           
واستنادا إلى المعلومات المعروضة علـى اللجنـة    . عن طريق التراسل أو بتلقي زياراتهم     

تريال خضعت للرقابة والتقييد فـي سـجن        فهي ترى أن مراسالت السيد ميجيل أنجيل إس       
 مقـروءة   ١٧ليبرتاد إلى حد تعذر معه على الدولة تبريره بوصفه يتوافـق مـع المـادة                

  ١٣٩."من العهد) ١(١٠باالقتران مع المادة 

*****  
وأكثر الحجج تفصيال المتصلة بمراسالت السجناء ساقتها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وقد 

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، ٨و) ١(٦ات العالقة بالموضوع في إطار المادتين بحثت الشكاوى ذ
وهاتان المادتان تضمنان، على التوالي، في جملة أشياء أخرى الحق في الوصول إلى محكمة والحق فـي                 

  .٢-٥فسوف يتم النظر فيها في إطار الفرع ) ١(٦وفيما يتعلق بالمادة . احترام مراسالت الشخص
لكل شخص الحق فـي أن      "من االتفاقية األوروبية تنص على أن       ) ١(٨وعلى حين أن المادة     

 بالتقييدات التالية التي تفرض على      ٢تسمح الفقرة   " تحترم خصوصياته وحياته األسرية وبيته ومراسالته     
  :ممارسة هذا الحق

ة هذا الحق   ال ينبغي أن يكون هناك أي تدخل من قبل السلطات العامة في ممارس              -٢"
إال أن يكون تدخال وفقا للقانون وضروريا في مجتمع ديمقراطي لما فيه مصـالح األمـن                
الوطني واألمان والسالمة العامة أو الرفاه االقتصادي للبلد، ومن أجل منع االضطراب أو             
اإلجرام ولحماية الصحة واآلداب العامة أو لحماية الحقوق والحريات التـي يتمتـع بهـا               

  ."اآلخرون

وفي كل حالة يتم فيها اعتراض رسائل المحتجز أو السجين أو تأخيرها يجب أن تتخذ تدابير                
لكي تتسم بالصبغة الشرعية ويكون اتخاذها لغرض أو أكثر من األغـراض            " وفقا للقانون "من هذا القبيل    

 ذلك الغرض   لتحقيق" ضرورية في مجتمع ديمقراطي   "الشرعية الوارد تعدادها في ذلك القانون وأن تكون         
بيد أن معظم المشاكل التي ُأثيرت أمام أجهزة الرصد الدولية تتعلـق بالتـدخل فـي                . أو تلك األغراض  

المراسالت الموجهة إلى المحامين بدال من تلك الموجهة إلى أفراد األسرة وهذا الجانب بعينه هو الـذي                 
  .سيتم التشديد عليه أدناه

  

  .١٣-١، الفقرة ١٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٨                                                           
  .٢-٩، الفقرة ١٥٩-١٥٨ المرجع نفسه، الصفحتان ١٣٩
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  ن للمحتجزين والسجناءالحقوق التي يتمتع بها الزائرو ١-١-٥
 لألشخاص المجردين من حريتهم ُأثيرت في إطار االتفاقية الزائرونإن الحقوق التي يتمتع بها 

فالشكوى كانت تتعلق بحالة امـرأة وابنتهـا        . األمريكية لحقوق اإلنسان في قضية ُأقيمت ضد األرجنتين       
حص يجري على فرجهـا قبـل كـل    البالغة من العمر ثالث عشرة سنة وطولبت كل منهما بالخضوع لف  

وادعـى مقـدمو    . زيارة تنطوي على اتصال شخصي مع الرجل الذي كان زوج األولـى وأب الثانيـة              
االلتماس إلى لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بأن هذه الفحوص تشكل تـدخال ال مشـروعا فـي                  

رام الشرف والكرامة وحقهما    ممارسة الحق في زيارة األسرة فضالً عن الحقوق في الخصوصيات واحت          
  ١٤٠. من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان٥ و١١ و١٧في السالمة البدنية مما يتعارض مع المواد 

إجراء متطرفا كفحص الفـرج     " أن   في المقام األول  ولدى فحص اللجنة لهذه االدعاءات رأت،       
تي تضمنها االتفاقية يجـب أن يـنص        أو تفتيش الزائرين ينطوي على التهديد بانتهاك عدد من الحقوق ال          

عليه القانون الذي يحدد بوضوح الظروف التي يمكن فيها إلجراء كهذا أن يفرض ويبين الشروط الواجب                
أن تراعيها الجهات التي تطبق هذا اإلجراء حتى يمنح كافة األشخاص الذين يخضعون لـه ضمانا كامال                

، إن اللجنة لم تشكك في ضـرورة إجـراء          ثانياً ١٤١."ما أمكن بعدم التعرض للتطبيق التعسفي والمسيء      
تفتيشا يمس فرج امرأة يشكل ال محالة تفتيشـا  "التفتيشات العامة قبل الدخول إلى السجن بيد أنها ترى أن       

من أن اإلجراء قيد النظر يمكن استثناء أن يعتمد لضمان األمـن            "وبالرغم  " استثنائيا وتقحميا بشكل مفرط   
محددة إال أنه ال يمكن أن يقال بأن تطبيقه بشكل منتظم على كافـة الزائـرين أمـر              في بعض الحاالت ال   

  ١٤٢."ضروري بغية تأمين سالمة الجمهور
، لكي يتصف فحص أو تفتيش على فرج امرأة بالشرعية في حالـة             ثالثاثم أوضحت اللجنة،    

  :بعينها، فال بد من أن يتمشيا مع الشروط األربعة التالية
 ؛"لضرورة المطلقة لتحقيق الهدف المتمثل في األمن في حالة بعينهايجب أن تقتضيه ا" 

 ؛"يجب أال يكون هناك خيار بديل" 

 وأخيراً" يجب أن يتحدد بمقتضى أمر قضائي" 

 ١٤٣."يجب أن يضطلع به مهني صحي مختص" 

  :وطبقت اللجنة هذه المبادئ األربعة على الحالة قيد البحث فخلصت إلى ما يلي
ولكن " كانت في حوزته متفجرات   " فالنا"كان مبرراً مباشرة على إثر اكتشاف أن        "إن اإلجراء ربما     

المرات العديدة التي طبـق فيهـا هـذا اإلجـراء قبـل تلـك               "ال يمكن أن يصدق أمر كهذا على        
 ١٤٤؛"المناسبة

 ١٤٥؛"متاحة للسلطات لكي تكفل األمن في السجن... خيارات معقولة أخرى أفضل "كانت هناك  

وهـذا  " بطلب أمر قضائي لتنفيذ التفتيش    "ة التزام قانوني بمقتضى االتفاقية األمريكية       كان على الدول   
 ١٤٦؛لم يتم

                                                           ١٤٠ I-A Comm. HR, Report No. 38/96, Case 10.506 v. Argentina, October 15, 1996, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.95, doc. 7 rev., 
Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 1996, pp. 58-59, para. 48.  

  .٦٤، الفقرة ٦٤-٦٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٤١
  .٦٨، الفقرة ٦٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٢
  .٧٢، الفقرة ٦٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٣
  .٧٣، الصفة ٦٦- ٦٥سه الصفحتان  المرجع نف١٤٤
  .٨٠، الفقرة ٦٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٥
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الضـمانات  "لقد تم التدخل في حقوق أصحاب االلتماس نظرا ألن اإلجراء التقحمـي لـم ترافقـه                  
ـ    ... على أن أي نوع من أنواع الفحص البدني         "وقد شددت اللجنة    ". المالئمة ب يجب أن يتواله طبي

ممارس مع تقيده الصارم بشروط السالمة واإلصحاح بالنظر إلى إمكان تعرض األفراد لإلصـابة              
  ١٤٧."الجسدية والمعنوية

عندما قامت سلطات السجن بإجراء كشوف منتظمة على فرج هذه "وفي الختام رأت اللجنة أنه 
 ١٤٨." من االتفاقية  ٥خالف المادة   وتلك من النساء فإنها انتهكت حقهما في السالمة البدنية والمعنوية، مما ي           

 مـن  ١١حقوق صاحبات االلتماس في الشرف والكرامة التي تحميها المادة "وهذه الكشوف انتهكت أيضا     
 واشتراط خضوع صاحبات االلتماس لتلك التفتيشات كلما رغبن أن يجرين اتصاال شخصيا             ١٤٩."االتفاقية

 من  ١٧في حقوقهن األسرية كما تضمنها المادة       " زيادة تدخل على نحو ال مبرر لـه      "يمثل  . مع السيد س  
 ١٩ وأخيرا، وفيما يتعلق بالبنت، فإن عمليات التفتيش تنتهك حقوق الطفل التي تحميها المادة               ١٥٠.االتفاقية

 وعند قيام السلطات بتنظيم زيارات أسرية إلى أماكن االحتجاز، يجب عليهـا، بعبـارة               ١٥١.من االتفاقية 
الالزمة لتنظيم هذه الزيارة على النحو الذي يحترم أيضا الحقـوق والحريـات             أخرى، أن تتوخى العناية     
  .التي يتمتع بها الزائرون

  
  الزيارات والمراسالت: االتصال بالمحامين  ٢-٥

إن االتصاالت التي تتم ما بين المحامي وموكليه اتصاالت متميزة وسـرية وهـذه القاعـدة                
 مـن القواعـد     ٩٣والقاعـدة   . كلون مجردون من حريتهم   األساسية تظل منطبقة حتى عندما يكون المو      

  : النموذجية الدنيا تنص في هذا الصدد على ما يلي
يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بأن يطلب تسمية محام تعينـه المحكمـة                -٩٣"

مجانا حين ينص القانون على هذه اإلمكانية، وبأن يتلقى زيارات محاميه إعدادا لدفاعـه              
ولهذه األغراض، يحق لـه أن يعطى أدوات للكتابة إذا طلـب           . تعليمات سرية وأن يسلمه   

ويجوز أن تتم المقابلة بين المتهم ومحاميه بمرأى من الشرطي أو موظف السـجن              . ذلك
  ".على مسمعهليس ولكن 

  : من مجموعة المبادئ التي تنص على ما يلي١٨وهذه المسألة يغطيها كذلك المبدأ 
  .تجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معهيحق للشخص المح  -١"

يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيالت الكافية للتشاور مع             -٢
  .محاميه

ال يجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه                -٣
رية كاملة، إال في ظروف     وفي أن يستشير محاميه ويتصل به، دون تأخير أو مراقبة وبس          

استثنائية يحددها القانون أو اللوائح القانونية، عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخـرى              
  .ذلك أمراً ال مفر منه للمحافظة على األمن وحسن النظام

  .٨٣، الفقرة ٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٦                                                                                                                                                                                             
  .٨٥-٨٤ المرجع نفسه، الفقرتان ١٤٧
  .٨٩، الفقرة ٦٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٨
  .٩٤، الفقرة ٧٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٩
  .١٠٠، الفقرة ٧٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٠
  .١٠٥، الفقرة ٧٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٥١
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يجوز أن تكون المقابالت بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه على مرأى              -٤
  .نين، ولكن ال يجوز أن تكون على مسمع منهمن أحد موظفي إنفاذ القوا

ال تكون االتصاالت بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه المشار إليها في              -٥
هذا المبدأ مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة               

  ."مستمرة أو بجريمة تُدبر

ًألغراض إعداد الدفاع الجنائي، شـددت اللجنـة        وفضال عن أهمية التماس المشورة القانونية       
المعنية بحقوق اإلنسان أيضا، فيما يتصل بمخاطر سوء معاملة األشخاص المجردين مـن حـريتهم، أن                

تقتضي إتاحة الوصول السريع والمنتظم لألطباء والمحامين وألفراد األسرة في ظـل            ... حماية المحتجز   
 والحاالت المشار إليها أعاله فيما يتصل بعزل السـجين          ١٥٢."ق ذلك الرقابة المالئمة عندما يقتضي التحقي    

  .توضح حتمية الحاجة لتطبيق هذه القاعدة تطبيقا فعاال في جميع األوقات
وللوقوف على أمثلة على الحاالت المتعلقة بحق المشتبه فيه في الوصول إلى محاميـه بغيـة                

 والفصل  ٤-٦ والفصل السادس، القسم الفرعي      ،٧الدفاع عن نفسه انظر أعاله، الفصل الخامس، الفرع         
  .٥-٣السابع، القسم الفرعي 

*****  
 التي ُأثيرت في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية             توملينتعلقت قضية   

وادعى صاحب البالغ أن الرسالة التي كتبهـا        . بالتدخل المزعوم في رسالة موجهة من سجين إلى محاميه        
 تتعلق بالتماسه إذنا خاصاً باالستئناف لدى اللجنة القضائية التابعة          ١٩٩١أبريل  / نيسان ٢٢ في   إلى محاميه 

؛ وقـد أنكـرت     ١٩٩١يوليه  / تموز ١٠لمجلس الملكة الخاص لم تسلمها للبريد سلطات السجن حتى تاريخ           
الت صـاحب   أي دليل عن أي تدخل تعسفي أو ال مشروع في مراس          "الحكومة هذا مؤكدة أنه لم يكن هناك        

ال تكشف عن أن سلطات     "  وسلمت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بأن المواد المعروضة عليها           ١٥٣."البالغ
ولذلك ". الدولة الطرف، وبخاصة إدارة السجن، قد احتجزت رسالة صاحب البالغ لمدة تزيد على الشهرين             

 البالغ في خصوصياته بمقتضـى  قد حدث في حق صاحب   " تعسفيا"لم يكن بوسعها أن تنتهي إلى أن تدخال         
يمكن أن يثيـر    " إال أنها أضافت مع ذلك أنها ترى أن تأخيرا بمثل هذا الطول              ١٥٤.من العهد ) ١(١٧المادة  

 من العهد حيث إنه يمكن أن تشكل خرقا لحق صاحب البالغ في             ١٤من المادة   ) ب(٣مسألة تتناولها الفقرة    
 التأخير لم يؤثر تأثيرا ضاراً في حق صاحب الـبالغ فـي             ومع ذلك وبما أن هذا    . االتصال الحر بمحاميه  

  ١٥٥.)ب(٣(١٤ال يمكن اعتباره تأخيرا ينتهك المادة " إعداد دفاعه على النحو المالئم

  .١١، الفقرة ١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ٢٠ التعليق العام رقم ١٥٢                                                           
الوثائق ة، ، الوارد في وثيقة األمم المتحد)١٩٩٦يوليه / تموز١٦اآلراء المعتمدة في  (توملين ضد جامايكا. ك، ٥٨٩/١٩٩٤ البالغ رقم ١٥٣

  .٥-٤ و٧- ٣، الفقرة ١٩٣، الصفحة )المجلد الثاني (a/51/40، الرسمية للجمعية العامة
  .٣-٨، الفقرة ١٩٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٤
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٥٥
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  توملينأسئلة تتعلق بقضية 

فـي  هل ينبغي إعارة أهمية لحقيقة أن التأخير في توجيه رسالة من موكل سجين إلى محاميه لم يكن لها    
  ية آثار ضارة بدفاعه عن نفسه؟ أالواقع

 من العهد بالرغم من أنها      ١٤لماذا واصلت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بحث القضية في إطار المادة            
تبينت أنه لم يكن هناك أي دليل على أن السلطات قد احتجزت الرسالة وتدخلت تدخال تعسفيا في حـق                   

 ؟)١(١٧صاحب البالغ في خصوصياته بمقتضى المادة 

ما هي الفوارق بينهما؟ وهل أن . قارن بين منطق اللجنة ومنطق المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أدناه 
 تلك الفوارق مبررة قانونا؟

   في بالغات أخرى مستقبلة؟توملينوهل المفروض في اللجنة، في نظرك، أن تتمسك بحكمها في قضية 

  
*****  
 مسألة مراسالت السجناء في مناسبات عديـدة،        نظرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في     

وتوفر اآلراء التي أبدتها هذه المحكمة توضيحات مهمة فيما يتعلق بحق المحتجز أو السجين في االتصال                
وعلى الرغم من   . بمحاميه إما ألغراض الدفاع أو بغية التشكي من أوضاع السجن ومما يلقاه من معاملة             

منـع  "حيث المبدأ بأنه ربما يلزم التدخل في مراسالت السجين لغرض           أن المحكمة األوروبية سلمت من      
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان، فإن تدابير كهـذه         ) ٢(٨بمقتضى المادة   " االضطرابات أو اإلجرام  

يجب أن تكون متناسبة مع الغرض المشروع المتوخى في مجتمع ديمقراطي مع وجوب المراعاة في هذا                
 وفيما يخص نطـاق المراقبـة التـي تفـرض علـى             ١٥٦.التقدير الذي تتمتع به الحكومة    الصدد لهامش   

  :المراسالت بينت المحكمة ما يلي
تم االعتراف بأن قدراً من المراقبة لمراسالت السجناء يلزم أن يمـارس وهـذه                -٤٥"

دية المراقبة ليست في حد ذاتها غير متمشية مع االتفاقية واضعاً في االعتبار الشروط العا             
وعند تقييم المدى المسموح به لممارسة تلك المراقبة عموما، ال ينبغي ... والمعقولة للسجن

إغفال حقيقة أن فرصة الكتابة وتلقي الرسائل تمثل في بعض األحيان الرابطـة الوحيـدة               
  .التي تربط السجين بالعالم الخارجي

 التشاور مـع    من الواضح أن المصلحة العامة تقتضي كون أي شخص يرغب في            -٤٦
محام ينبغي أن يكون حراً في إجراء هذا التشاور في ظل الظروف التي تيسر المناقشـة                

وهذا هو السبب الذي يجعل العالقة القائمة بين المحامي وموكله، من           . الكاملة والصريحة 
. سوالواقع أن المحكمة شددت، في حكمها الصادر في قضية          . حيث المبدأ عالقة متميزة   

 على أهميـة حـق السـجين فـي          ١٩٩١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨بتاريخ   ضد سويسرا 
، أنه إذا مـا     ٦ورئي، في سياق المادة     . االتصال بمحاميه بعيدا عن مسمع سلطات السجن      

كان المحامي غير قادر على التباحث مع موكّله دون رقابة على تلقي التعليمات السـرية               
ن تفقد الكثير من الفائدة المرجوة منها والحـال         منه فإن المساعدة التي سيقدمها من شأنها أ       

  ....أن القصد من االتفاقية هو ضمان الحقوق التي هي عملية وفعالة

وفي نظر اللجنة أن اعتبارات مماثلة تنطبق على مراسالت السجناء مع المحامي              -٤٧
السـرية  فيما يتعلق باإلجراءات المزمعة أو المنتظرة حيث تكون الحاجة ماسة بالمثل إلى             

بالمطالبات والشـكاوى   ... خاصة في الحاالت التي تكون فيها تلك المراسالت ذات صلة           
وخضوع تلك المراسالت للفحص الروتيني خاصة من قبل أفراد أو          . ضد سلطات السجن  

                                                           ١٥٦ Eur. Court HR, Case of Campbell v. the United Kingdom, judgment of 25 March 1992, Series A, No. 233, p. 18, para. 44.  
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سلطات قد تكون لهم مصلحة مباشرة في الموضوع الذي تتضمنه تلك المراسلة ليس مما               
  .متياز المهني المتصلة بالعالقات بين المحامي وموكلهيتمشى مع مبادئ السرية واال

أن وضع حد فاصل بين الرسـائل المتعلقـة بخصـومة معينـة             ... والمسلّم به،     -٤٨
والرسائل ذات الطابع العام مسألة بالغة الصعوبة والمراسالت التي تتم مع محام قد تتناول              

ة أي سبب للتمييز بين مختلـف       ومع ذلك ال ترى المحكم    . مسائل ال عالقة لها بالخصومة    
فئات المراسالت مع المحامين التي تتعلق، أياً كانت أغراضها، بمسائل ذات طابع خـاص    

  .٨والمفروض أن تكون هذه الرسائل متميزة طبقا للمادة . وسري

وهذا يعني أنه يجوز لسلطات السجن أن تفتح رسالة موجهة من محام إلى سجين عنـدما                
ل يحملها على االعتقاد بأن تلك الرسالة تشتمل على ضميمة غيـر            يكون لديها سبب معقو   

والرسالة ينبغي أن تفتح ولكن ال ينبغـي        . قانونية تعذر على وسائل الكشف العادية كشفها      
ويجب أن توفر ضمانات مالئمة تمنع قراءة الرسالة ومن هذه الضـمانات فـتح              . أن تُقرأ 

 الرسائل الموجهة من السجين إلى محاميـه        ثم إن قراءة  . الرسالة بحضور السجين المعني   
والواردة منه ال ينبغي أن يسمح بها إال في الظروف االستثنائية عندما يكون لدى السلطات               
سبب معقول يحملها على الظن بأن هذا االمتياز يساء استخدامه من حيـث أن محتويـات                

ـ             ات ذات طـابع    الرسالة تعرض بأمن السجن أو سالمة اآلخرين للخطر أو هـي محتوي
سيتوقف على كافة الظروف السائدة ولكن ذلـك        " سبباً معقوالً "وما يمكن اعتباره    . جنائي

يفترض مسبقا وجود وقائع أو معلومات من شأنها أن تجعل المراقب الموضوعي يقتنـع              
  ١٥٧. ..."بأن قناة االتصال المتميزة يساء استخدامها

بالرقابة التلقائية  إلضافة إلى ذلك فيما يتعلق      ، ذكرت المحكمة األوروبية با    كامبلوفي قضية   
الحق في احترام المراسالت لـه أهمية خاصة في سياق السجن تجعـل مـن الصـعوبة                " أن   للمراسالت

وأن الغايـة مـن     " بعد موقع السجن  ... األكبر بمكان على مستشار قانوني زيارة موكله شخصيا بسبب          
 ١٥٨".قق إذا كانت أداة االتصال هذه تخضع للرقابـة التلقائيـة  االتصال السري بالمحامي ال يمكن أن تتح      "

ال "من قبل المحامين الذين ربما ال يمتثلون لقواعـد مهنـتهم            " وأخيراً فإن مجرد إمكانية ارتكاب تجاوز     
وباعتبار . ١٥٩"ترجح كفته أمام ضرورة احترام السرية الواجب أن تتسم بها العالقة بين المحامي وموكله             

لفتح وقراءة رسائل السيد كامبل إلى محاميه فإن فتحها وقراءتهـا           " حاجة اجتماعية ماسة  "أن ليس هناك    
  ١٦٠. من االتفاقية األوروبية٨يشكالن انتهاكا للمادة 

 اشتكى صاحب البالغ من رفض وزير الداخلية منحه رخصة بإقامة دعوى            غولدروفي قضية   
أنه ليس لوزير الداخلية نفسـه أن  "ا مفاده وخلصت المحكمة إلى م. مدنية بالقذف ضد مسؤول في السجن 

لمحكمة مستقلة ونزيهـة    "السيد غولدر، بل يجب أن يترك ذلك        " يقيم احتماالت الدعوى التي يزمع إقامتها     
ووزير الداخلية برفضه منح اإلذن الذي طُلـب منـه لـم            . تبت في أي ادعاء من شأنه أن يعرض عليها        

 مـن   ١ في اللجوء إلى محكمة على النحو الذي تضمنه الفقـرة            يحترم، فيما يخص السيد غولدر، الحق     
 وترى المحكمة األوروبية أن عدم السماح للسيد غولدر بمراسلة محاميه لغـرض التمـاس               ١٦١."٦المادة

 من االتفاقية األوروبية مـن حيـث إن         ٨المشورة القانونية فيما يخص بدعوى السلب انتهك أيضا المادة          
 بأن تحترم رسائله ليس هو الممكن أن يبرر بوصفه ضروريا فـي مجتمـع               التدخل في حقه الذي يقضي    

  ١٦٢.ديمقراطي ألية أغراض مشروعة مدرجة في االتفاقية

  .٤٨-٤٥، الفقرات ١٩-١٨ المرجع نفسه، الصفحتان ١٥٧                                                           
  .٥٠، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٨
  .٢١ في الصفحة ٥٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٩
  .٥٤-٥٣، الفقرات ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٠
١٦١ Eur. Court HR, Golder Case v. the United Kingdom, judgment of 21 February 1975, Series A, No. 18, para. 40 at p. 20.  
  .٤٥، الفقرة ٢٢-٢١ المرجع نفسه، الصفحتان ١٦٢
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 المادة  انتهكتوقد  .  العديد من أمثلة التدخل في مراسالت السجناء       سيلفر وآخرون وأثارت قضية   
ض الرسائل يستند إلى المبدأ التـالي أو         من االتفاقية األوروبية في جملة اتفاقيات أخرى حيث كان اعترا          ٨

تقييد االتصاالت فيما يتعلق بأي عمل قانوني أو غيره بما فـي ذلـك رسـالة                ) ١: (األسس الثانوية التالية  
فرض حظر على الشكاوى الغرض منه العمل على إدانة         ) ٢(موجهة إلى المجلس الوطني للحرية المدنية؛       

حظر إدراج الشكاوى التي لم تجتز نظام الفحص السجني الـداخلي           ) ٣(السلطات بعدم االحترام للمحكمة؛ و    
 واعتراض الرسائل المعنية لم ير أنه       ١٦٣.في الرسائل الموجهة إلى المستشارين القانونيين وأعضاء البرلمان       

  .ضروري في مجتمع ديمقراطي بالنسبة لمختلف األغراض التي بينتها حكومة المملكة المتحدة
 مـن حيـث إن الرسـائل        ماكالونن االتفاقية األوروبية كذلك في قضية        م ٨وانتهكت المادة   

الموجهة من صاحب الدعوى، على سبيل المثال، إلى محاميه وعضو من أعضاء البرلمان قـد أوقفـت                 
بسبب تضمنها شكاوي من المعاملة التي لقيها صاحب البالغ في السجن وكان ينبغي أن توجه أوالً تلـك                  

؛ وكون لجنة زيـارة السـجون       )قاعدة التدقيق الداخلي السابق   (السجنية المختصة   الشكاوى إلى السلطات    
حظراً مطلقا يمنع كافة الرسائل لمدة ثمانية وعشـرين         تضمن  طبقت على صاحب الدعوى أمراً تأديبياً       

  ١٦٤. من االتفاقية٨، انتهك أيضاً المادة يوماً
*****  

حين أن الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسـان       وأخيراً تجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنه على          
والشعوب ال يضمن الحق في احترام خصوصيات الفرد وحياته األسرية ومراسالته إال أن هـذا الحـق                 

  . من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان١١متضمن في المادة 

لألشخاص المجردين من حريتهم حق التمتع بنفس حقوق اإلنسان التي يتمتع بها 
خاص الطلقاء وذلك رهناً فقط بالتقييدات التي ال مهرب منها والناتجة عن األش

 .الحبس

، للمحتجزين والسجناء الحق في االتصال بأسرهم أو أصدقائهم دون تأخير فور أوالً
باإلضافة إلى ذلك وخالل المدة التي يحرمون فيها من حريتهم . اعتقالهم أو احتجازهم

 بأسرهم وأصدقائهم عن طريق الزيارات لهم الحق في البقاء على اتصال
وإن أي تدخل في هذا الحق ال ينبغي أن . والمراسالت في فترات فاصلة منتظمة

ويجب أن ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(يتسم بالطابع التعسفي 
يستند إلى القانون وأن يكون قد فرض ألهداف مشروعة وأن يكون ضرورياً في 

  ).االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان(يمقراطي لتحقيق تلك األغراض مجتمع د
لألشخاص المجردين من حريتهم الحق في أن يزورهم بانتظام ويتشاور معهم ، ثانياً

ويتصل بهم محاموهم عن طريق الرسائل الواجب أن تحال إليهم دون تأخير مع 
وأثناء الزيارات . محامي وموكلهالمحافظة على السرية الكاملة للعالقة القائمة بين ال

التي يؤديها المحامون لموكليهم، ينبغي أن يتمكن المحتجزون والسجناء من التحادث 
  .بمرأى من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ولكن على غير مسمع منهم

وللمساعدة على كفالة حقهم في األمان على شخصهم لجميع األشخاص المجردين من 
في االتصال الخالي من كل العوائق لغرض تقديم الشكاوى المتعلقة حريتهم الحق 

بوجه خاص بالظروف غير المرضية المزعومة لالحتجاز والتعذيب وغيره من 
  .أشكال سوء المعاملة

                                                           ١٦٣ Eur. Court HR, Case of Silver and Others v. the United Kingdom, judgment of 25 March 1983, Series A, No. 61, pp. 38-38, para. 99.  
١٦٤ Eur. Court HR, McCallum Case v. the United Kingdom, judgment of 30 August 1990, Series A, No. 183, p. 15, para. 31.  
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ويجب على سلطات السجن أن تكفل، في تنظيم الزيارات األسرية، احترام حقوق 
 .وحريات األشخاص الذين يقومون بهذه الزيارات

  

 تفتيش أماكن االحتجاز وإجراءات تقديم الشكاوي  .٦
  

  تفتيش أماكن االحتجاز  ١-٦
يشـكل  "على غرار ما أشار إليه المقرر الخاص التابع لألمم المتحدة المعني بمسألة التعـذيب               

د التفتيش المنتظم ألماكن االحتجاز، خاصة حين يضطلع به كجزء من نظام الزيارات الدورية، إجراء يع              
وعمليات تفتيش كافة أماكن االحتجاز، بما فيها أماكن االعتقال         . من أكثر اإلجراءات فعالية لمنع التعذيب     

في مراكز الشرطة ومراكز االحتجاز السابق للمحاكمة، واألماكن الخاصة بالدوائر األمنيـة، ومنـاطق              
الواجـب أن يمـنح     " سـتقلين الم من الخبراء    ةاالحتجاز اإلداري والسجون، يجب إجراؤها من قبل أفرق       

والواجـب كـذلك أن يقـدموا تقريـرا بشـأن           " فرصة للتحدث على انفصال مع المحتجـزين      "أفرادها  
 واعتبارا لألهمية التي يكتسيها التفتيش المنتظم للمؤسسات العقابية أبدت اللجنة المعنيـة             ١٦٥.استنتاجاتهم

تجاوزات أفـراد الشـرطة التـي       ) أ: (يش على بحقوق اإلنسان قلقها إزاء االفتقار إلى نظام مستقل للتفت        
األوضاع السائدة في المؤسسات العقابية بما في ذلك المؤسسات الخاصـة           ) ب(تستهدف حقوق اإلنسان؛    

الشكاوى المتعلقة بالعنف أو بغيره من أشكال اإلساءة التي يرتكبهـا األفـراد       ) ج(بالمجرمين األحداث؛ و  
  ١٦٦".العاملون في الدوائر السجنية

*****  
هيئات حكومية مستقلة تتألف من أشخاص مـن        "كما أوصت لجنة مناهضة التعذيب بأن تعين        

  ١٦٧".ذوي المكانة المرموقة لكي يتولى هؤالء األشخاص تفتيش مراكز االحتجاز وأماكن السجن
*****  

بأن وبالمثل أوصت اللجنة األوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة             
بتقصي إمكانية وضع نظام يستوجب زيارة كل مؤسسة سجنية على أساس منتظم       "تقوم السلطات السويدية    

وتقوم بهذه الزيارة هيئة مستقلة من شأنها أن تملك سلطات تخولها تفتيش أمـاكن السـجن واالسـتماع                  
  ١٦٨."للشكاوي التي يدلي بها السجناء من المعاملة التي يلقونها في المؤسسة

  

  )ج(٩٢٦ تقرير المقرر الخاص المعني التعذيب، الفقرة، E/CN.4/1995/34وثيقة األمم المتحدة،  ١٦٥                                                           
انظر . ٣٥٠، الفقرة ٦٧، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، ق الرسمية للجمعية العامةالوثائ انظر فيما يخص اليابان؛ وثيقة األمم المتحدة، ١٦٦

كذلك فيما يخص المكسيك، من حيث عدم توفر هيئة مستقلة للتحقيق في العدد الهائل من الشكاوي المتعلقة بأفعال التعذيب وغيره من أشكال سوء 
  .٣١٨، الفقرة ٦٢المعاملة، المرجع نفسه، الصفحة 

  .٢٤٤، الفقرة ٣٧، الصفحة A/52/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة انظر فيما يخص ناميبيا، وثيقة األمم المتحدة، ١٦٧
 CPT/Inf (92) 4, Report to the Swedish Government on the Visit to Sweden Carried out by the European:  وثيقة مجلس أوروبا١٦٨

Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 5 to 14 May 1991, p. 57, 
para. 5(a).   



  ين من حريته المعايير القانونية الدولية لحماية األشخاص المجرد- الفصل الثامن 

 ٣٣٣ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 ٢-٢الفـرع   ) انظـر كـذلك أعـاله     (إجراءات تقـديم الشـكاوي        ٢-٦
  ")المسؤوليات القانونية للدول"

الحق فـي تقـديم     "، على أن    ٢٠شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في التعليق العام رقم          
وأن ".  يجب أن يعترف به في القـانون المحلـي         ٧الشكاوي من سوء المعاملة المحظورة بموجب المادة        

 وليس  ١٦٩."اوي يجب التحقيق فيها بسرعة وبنزاهة من قبل سلطات مختصة لكي يكون التظلم فعاال             الشك"
هذا مجرد تبعة منطقية من تبعات الواجبات المزدوجة الملقاة على عاتق الدول األطراف التـي تعهـدت                 

سـبيل فعـال    "الحقوق المسلم بها في العهد وتوفير       " احترام وكفالة "من العهد   ) ٣(و) ١(٢بموجب المادة   
الحاجـة  "وشددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان علـى أن     . لمن يدعي أنه ضحية لتلك االنتهاكات     " للتظلم

إلى إتاحة سبل التظلم الفعال ألي شخص انتهكت حقوقه أمر يتسم ببالغ االستعجال بالنظر إلى االلتزامات                
أخرى، بأن تعمد الدولة الطرف إلى       وأوصت، في مناسبة     ١٧٠." من العهد  ١٠ و ٩ و ٧المجسدة في المواد    

إنشاء هيئة مستقلة تناط بها سلطة تلقي وتحري كافة الشكاوي المتعلقة باالستخدام المشط للقوة وغيره من "
  ١٧١.تجاوزات السلطة الصادرة عن أفراد الشرطة وعن غيرهم من قوات األمن

*****  
تنشئ " مناهضة التعذيب بأن     وأوصت لجنة مناهضة التعذيب كذلك الدول األطراف في اتفاقية        

نظاما فعاال وموثوقا به لتقديم الشكاوي يسمح لضحايا التعذيب وغيره من أشكال المعاملـة أو العقوبـة                 
 واقترحت اللجنـة    ١٧٣ ضد جهات منها أفراد الشرطة     ١٧٢"القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بتقديم شكاويهم      

ات إحصائية وافية حول الشكاوي المتعلقة بالتعـذيب        إنشاء سجل مركزي يتضمن بيان    "باإلضافة إلى ذلك    
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة وما يتعلق بـالتحقيق فـي تلـك                   

  ١٧٤."الشكاوي والظرف الذي تمت فيه عملية التحري وأي مالحقة تمت بعد ذلك ونتيجة تلك المالحقة
*****  

االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الحق في الحماية القضائية مـن          من  ) ١(٢٥وتضمن المادة   
لكل شخص الحق في اللجوء البسيط والسريع، أو أي لجوء فعال آخر، إلى محكمـة أو هيئـة                  "حيث إن   

قضائية مختصة طلبا للحماية من أفعال تنتهك حقوقه األساسية التي يعترف بهـا الدسـتور أو القـوانين                  
  ".المعني أو تعترف بها هذه االتفاقيةالسائدة في البلد 

ومما لـه ارتباط وثيق بهذا الحق في التظلم الفعال من انتهاكات حقوق اإلنسـان المزعومـة                
الواجب الملقى، بطبيعة الحال، على الدول األطراف والمتمثل في التحقيـق فـي االدعـاءات المعنيـة                 

يجـب  " وواجب التحقيـق     ١٧٥.االتفاقية األمريكية من  ) ١(١والمعاقبة عليها وهو واجب يستند إلى المادة        
أن يكـون   "ويجـب   " االضطالع به بطريقة جادة وليس كمجرد شكلية محكوم عليها مسبقا بعدم الفعاليـة            

  ١٧٦."للتحقيق هدف وتتبناه الدولة كواجب قانوني من واجباتها

  .١٤، الفقرة ١٤١، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ١٦٩                                                           
  .٣٤٤، الفقرة ٦٣، الصفحة A/50/40، جمعية العامةالوثائق الرسمية لل فيما يخص التفيا، انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٧٠
  .٢٠٦، الفقرة ٤٥، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة فيما يخص شيلي، انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٧١
  .٩٤، الفقرة ٢٢، الصفحة A/55/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة فيما يخص بولندا ، انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٧٢
  .٢٤٤، الفقرة ٣٧، الصفحة A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة فيما يخص ناميبيا، انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٧٣
  ).ج(١١٨، الفقرة ١٤، الصفحة A/53/43، الوثائق الرسمية للجمعية العامة فيما يخص كوبا، انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٧٤
١٧٥ I-A Court HR, Villagrán Morales et al. Case (The “Street Children” Case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 

63, pp.194-195, para. 225.  
١٧٦ I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 156, para. 177.  
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ـ              ة السـيئة   ويترتب على ذلك أن كافة الشكاوي المتعلقة بالتعذيب وبغيره من أشـكال المعامل
لألشخاص المجردين من حريتهم أو الشكاوي المتعلقة بأي جانب آخر من جوانب االحتجـاز والسـجن                

بمن هـو   " العقوبة المناسبة "الممكن أن ينتهك معايير حقوق اإلنسان يجب تقصيها على النحو الذي ينزل             
 ١٧٧"التعـويض المالئـم   "مسؤول عن تلك االنتهاكات لحقوق اإلنسان وأن يكفل لضحايا تلك االنتهاكات            

 لمنعباتخاذ خطوات معقولة    "ويشار إلى أن واجب التحقيق عنصر أساسي في التزامات الدول األطراف            
فإذا كان مقترفو هذه االنتهاكات يعرفون أن تحقيقات جادة في أفعـالهم لـن              . ١٧٨انتهاكات حقوق اإلنسان  

 اإلفالت من العقوبـة   يتولد مناخ يسوده    تحصل فإنهم لن يجدوا رادعا يردعهم عن اقتراف تلك األفعال ف          
  . ويتجذر ذلك اإلفالت في المجتمع المعني

على هذا النحو تبينت محكمة البلدان األمريكية انتهاكات صـدرت عـن الـدول األطـراف                
للواجبات القانونية المتمثلة في التحقيق في العديد من القضايا وإنزال العقوبة بالمتورطين فيها وهي قضايا      

  ١٧٩. بأشخاص اختفوا أو عثر عليهم موتى أو اختطفوا أو احتجزوا بصورة غير قانونية أو عذبواتتعلق
*****  

" سبيل فعال للتظلم  " من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على الحق في          ١٣كما تنص المادة    
هنـاك متـوفرا   وكما جاء على لسان المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان فإن هذا يعني أنه يلزم أن يكون   

سبيل انتصاف لتنفيذ جوهر الحقوق والحريات المنصوص عليها في االتفاقية في           "على المستوى الوطني    
الدول المتعاقدة لهـا    "وبالرغم من أن    ". أي شكل من األشكال يمكن تأمينها بها في النظام القانوني المحلي          

زاماتها المنبثقة عن االتفاقية في ظل هـذا        أن تتوخى بعض التكتم فيما يخص الطريقة التي تمتثل بها اللت          
على الصـعيد العملـي وعلـى الصـعيد         ‘ فعاالً‘يجب أن يكون    "فإن سبيل االنتصاف المطلوب     " الحكم

القانوني، خاصة من حيث إن ممارستها ال يجب عرقلتها على النحو الذي ال مبرر لـه بأفعال أو إغفال                  
 التي تتعلق باختفاء شقيق صاحب      شاكيسي وفي قضية    ١٨٠."ردأفعال صادرة عن سلطات الدولة القائمة بال      
  "البالغ رأت المحكمة باإلضافة إلى ذلك أن 

بالنظر إلى األهمية األساسية التي تكتسيها الحقوق التي تنطوي عليها هذه القضـية مـن               "
، ١٣قبيل الحق في حماية الحياة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، تفرض المـادة              

ساس بأي سبيل آخر لالنتصاف متاح بموجب النظام المحلي، التزاما على الـدول             دون الم 
بإجراء تحقيق شامل وفعال من شأنه أن يفضي إلى التعرف على مـن هـم مسـؤولون                 

  ١٨١."ومعاقبتهم ويتاح في األثناء للمدعي سبيل الوصول الفعال إلى إجراءات التحقيق

 بسبب عدم امتثال الحكومـة التركيـة        اكيسيش في قضية    ١٣على هذا النحو، انتهكت المادة      
قوض "، وعدم االمتثال هذا     "االضطالع بتحقيق فعال في اختفاء شقيق صاحب البالغ       "لواجبها المتمثل في    

  ١٨٢".أيضاً فعالية أية سبل أخرى لالنتصاف يمكن أن تكون قد ُأتيحت
 المتعاقدة ذات شقين اثنين،     وفي هذا الصدد تعتبر االلتزامات القانونية الملقاة على عاتق الدول         

فعليها من ناحية التزام التحقيق الفعال في التجاوزات المزعومة لحقوق اإلنسان وعليها من ناحية أخـرى           
  .أن توفر سبل االنتصاف الفعال للضحايا الفعليين

  .١٧٤، الفقرة ١٥٥مرجع نفسه، الصفحة  ال١٧٧                                                           
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٧٨
١٧٩ See e.g. I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4 and I-A Court HR, Villagrán 

Morales et al. Case (The “Street Children” Case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 63.  
١٨٠ Eur. Court HR, Case of Çakici, judgment of 8 July 1999, Reports 1999-IV, p. 617, para. 112.  
  .١١٣، الفقرة ٦١٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٨١
  .١١٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٨٢



  ين من حريته المعايير القانونية الدولية لحماية األشخاص المجرد- الفصل الثامن 

 ٣٣٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 مستقلة يمثل إجراء فعاالً لمنع ةإن التفتيش المنتظم لكافة أماكن االعتقال من قبل أفرق
ث التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة وينبغي أن يجري بصورة منتظمة حدو

ولتحقيق األثر األقصى من مثل هذه الزيارات يجب أن يتاح . في كافة البلدان
ألعضاء الفريق سبيل االتصال الحر والسري بكافة المحتجزين والسجناء على أن 

 .ميقدم أعضاء الفريق تقريراً عاماً عن نتائج تحقيقاته

لألشخاص المجردين من حريتهم الحق في سبيل انتصاف فعال من كافة االنتهاكات 
المزعومة لما لهم من حقوق اإلنسان بما في ذلك بوجه خاص الحق في عدم 

التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ويجب، لهذا الغرض، أن تتاح لهم 
واجب أن تفضي إلى تحريات سريعة إمكانية الوقوف على إجراءات التشكي الفعالة ال
  .وجادة وموضوعية تجريها السلطات في الشكاوي

وإذا ثبت حدوث التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة وجب إنزال العقوبة 
  .المالئمة وتقديم التعويض المالئم للضحية

إن وجود إجراءات تشكي فعالة والتحقيق المتسق والحازم واتخاذ إجراءات جنائية 
بشأن ما يلحق باألشخاص المجردين من حريتهم من أذى لـه أثر رادع قوي في 
تواتر كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 

 .المهينة

  

دور القضاة والمدعين العاميـن والمحاميـن فـي  .٧
منـع وجبر ضـرر المعاملــة الالقانونيـة التـي

 شخاص المجردون من حريتهميلقاها األ

مثلما تم توضيحه في هذا الفصل، على الدول واجب قانوني بضمان حقوق اإلنسان لألشخاص              
المجردين من حريتهم وتوفير إجراءات مستقلة وحيادية وفعالة للتشكي تسمح بـالنظر فـي االنتهاكـات                

.  من األشخاص قد انتهكـت     المزعومة لحقوقهم وتوفير سبل انتصاف مالئمة كلما تبين أن حقوق شخص          
ولكن يبقى هناك الكثير مما ينبغي عمله في هذا الميدان بالنظر إلى أن التعذيب وغيره من أشكال سـوء                   
معاملة المحتجزين والسجناء، بما في ذلك القبول الالقانوني باعترافات يتم الحصـول عليهـا بواسـطة                

 يعتبر دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في        ولذلك،. اإلكراه ما زالت شائعة في العديد من البلدان       
  .األداء الفعال لنظام التشكي دورا ال غنى عنه ومتعدد األوجهوتأمين التمتع الحقيقي بهذه الحقوق 

 يجب عليهم في جميع األوقات أن يحموا مصالح موكليهم ويدافعوا عنهم ويجـب              فالمحامون
 من عالمات التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملـة وأن            عليهم أن يلتزموا جانب اليقظة ألي عالمة      

فـإذا كانـت سـبل      . يسلكوا بحزم كافة المسالك المفتوحة في وجوههم من أجل التشكي من تلك المعاملة            
الطعن المحلية غير مجدية وجب أن يتاح ملجأ أخير من أجل أن تنظر الشكاوي من قبل هيئة مختصـة                   

  .على المستوى الدولي
التزام خاص باتخـاذ كافـة    المدعين العامينين في عدة مواضع من هذا الدليل، على    وكما تب 

الخطوات الضرورية لكي يقدم إلى العدالة كافة المشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق اإلنسـان مثـل          
الضرر ودورهم أساسي في جبر     . التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة          

والعمل الفعال الذي يقوم به . الناجم عن انتهاكات حقوق اإلنسان الماضية ولمنع حصول انتهاكات مستقبالً    
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المدعون العامون يفترض بطبيعة األمر قدرتهم على العمل بطريقة مستقلة وحياديـة، دون تـدخل مـن                 
عتماد على الشـواهد التـي يـتم        وال يسمح للمدعين العامين باال    ). راجع الفصل الرابع  (السلطة التنفيذية   

  .الحصول عليها بوسائل ال قانونية تنطوي على انتهاكات لحقوق اإلنسان
 أيضاً أن يتخذوا قراراتهم باستقالل وبشكل حيادي في كافة القضايا            القضاة وأخيراً يجب على  

 األخـذ   ويجب عليهم أن يرفضـوا فـي جميـع األوقـات          . المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان المزعومة    
باالعترافات التي يتم الحصول عليها من المشتبه فيهم بوسائل تتمثل في التعذيب أو في أي شكل آخر من                  

عالوة على ذلك يجب على القضاة أيضاً، شأنهم كشأن المحامين والمدعين العام، خاصة             . أشكال اإلكراه 
، أن يكونوا يقظين على الدوام ألي       في البلدان التي يشيع فيها التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة          

عالمة من العالمات الدالة على أن مثل تلك المعاملة قـد حصـلت وأن يتخـذوا الخطـوات القانونيـة                    
  .الضرورية لمعالجة تلك الحالة ووضع حد لها

وحيثما تكون الحكومة غير راغبة في التصرف بحزم الستئصال التعذيب أو غير قادرة على              
تق القضاة والمدعين العامين والمحامين المسؤولية المهنية المتمثلة في بذل قصـارى            ذلك ُألقيت على عا   

. جهدهم لتقديم المساعدة إلى الضحايا ومنع حدوث تلك المعاملة مستقبالً كما هو موضح في هذا الفصـل                
طبقهـا  ولهذه الغاية يجب عليهم أن يبقوا على علم مستمر بمدلول معايير حقوق اإلنسان الدولية التـي ت                

  .أجهزة الرصد الدولية

يؤدي القضاة والمدعون العامون والمحامون دوراً رئيسيا في حماية حقوق اإلنسان  
لألشخاص المجردين من حريتهم ويجب أن يسمح لهم باالضطالع بواجباتهم 

 .القانونية، كل على حدة، في كنف االستقالل والنزاهة

  

 مالحظات ختامية  .٨

نظرة عامة على بعض حقوق اإلنسان األساسـية التـي يظـل األشـخاص              يوفر هذا الفصل    
المجردون من حريتهم يتمتعون بها خالل حبسهم بما في ذلك بوجه خاص حقهم في سالمة أبدانهم وفـي                  

وعلى حـين أن الـدول      . األمن وحقهم بالتالي في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة           
بمقتضى قانون حقوق اإلنسان الدولي المتمثل في ضمان هذه الحقـوق وتـوفير             تتحمل الواجب القانوني    

إجراءات للتشكي بما في ذلك سبل انتصاف فعالة، فإن مثل تلك اإلجـراءات وسـبل العـالج تقتضـي                   
وفي الحاالت التي يكون فيها . المشاركة الكاملة من أصحاب المهن القانونية بغية تحويلها إلى واقع حقيقي     

لمهن القانونية غير راغبين في أداء هذا الدور سيحيا األفراد حيـاة يعتريهـا فـراغ قـانوني                  أصحاب ا 
ومن واجب الدول القانوني بموجب قانون حقوق اإلنسان الـدولي العمـل   . وسيكونون فريسة سهلة للظلم 

اهـة  على أن يضطلع القضاة والمدعون العامون والمحامون بهذه الواجبات بروح من االسـتقالل والنز             
  .الحقيقيين



 

 ٣٣٧ العامين والمحامينليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين د: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  الفصل التاسع.......
استخدام التدابير غير االحتجازية 

…....………… إقامة العدل في
  

 األهداف المتوخاة 

  اطالع المشاركين على المعايير الدولية القائمة التي تشجع على استخدام التدابير غير االحتجازية؛ • 
  ة العدل؛شرح هدف التدابير غير االحتجازية واستخدامها في مختلف مراحل إقام •
مساعدة المشاركين على التعرف على أي التدابير غير االحتجازية يمكن أن يكون مفيداً في  •

  سياق مسؤولياتهم المهنية؛
  تعريف المشاركين بالحماية القانونية المرتبطة باستخدام التدابير غير االحتجازية؛ •
 .جازيةاطالع المشاركين على تبعات عدم التقيد بأحكام التدابير غير االحت •

 

 أسئلة 

ما هي بدائل الحجز الموجودة في البلد الذي تعملون فيه وفي شأن أي نوع من أنواع  • 
  الجرائم الجنائية تستخدم تلك البدائل؟

هل قمتم، بصفتكم من القضاة أو المدعين العامين أو المحامين، بإسداء النصح باستخدام  •
  هذه التدابير؟التدابير غير االحتجازية أو هل لجأتم إلى 

  ما هي الحاالت التي تعتقدون أنه يكون فيها من المفيد جداً استخدام هذه التدابير؟ •
هل هناك مجموعات خاصة من الناس يحتمل أن يفيدوا من استخدام التدابير غير  •

  االحتجازية أكثر من غيرهم؟
 يفيدوا أكثر من إذا كان األمر كذلك عين هذه المجموعات وبين السبب في أن المحتمل أنهم •

  غيرهم من بدائل االحتجاز؟
ما هي الضمانات القانونية القائمة في البلد الذي تعملون فيه فيما يخص استخدام اإلجراءات  •

 غير االحتجازية؟

ما هي الجزاءات التي تفرض على انتهاكات الشروط المرتبطة بالتدابير غير االحتجازية في  •
 البلد الذي تعملون فيه؟



  استخدام التدابير غير االحتجازية في إقامة العدل- الفصل التاسع 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٣٣٨

   
 لصكوك القانونية ذات الصلةا 

  ١٩٩٠، )قواعد طوكيو(قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية  • 
  ١٩٨٥، )قواعد بيكين(قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث  •
استعمال السلطة، إعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة  •

١٩٨٥ 

   



   استخدام التدابير غير االحتجازية في إقامة العدل- الفصل التاسع 

 ٣٣٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 

 مقدمة  .١

. إن مسألة العقوبة التي تفرض في حالة تجاوز الحدود القانونية موضوع مثار اهتمام متواصل
وبالرغم من أن سجن المجرمين ليس هو الجزاء األكثر استخداما إال أنه يظل العقوبـة الشـائعة علـى                   

 الدولي بقدر ما تفرض هذه العقوبة بناء على محاكمة تحترم           اإلجرام التي يأذن بها قانون حقوق اإلنسان      
األصول وتتم وفقا للقانون وال ترقى إلى مستوى المعاملة التي تحظرها معايير حقوق اإلنسان، بوصفها،               

  .بوجه خاص، ال تتناسب بوضوح مع خطورة الجرم الجنائي المرتكب
رط فيها مجرمـون لجـأوا إلـى        وعلى حين أن السجن ضروري في العديد من القضايا المو         

العنف، إال أن السجن ال يشكل الدواء الالزم سواء فيما يخص منع الجريمة أو إعادة اإلدماج االجتماعي                 
باإلضافة إلى ذلك يواجه النظام السجني في العديد من البلدان تحديات كبرى بسبب االكتظاظ              . لمرتكبيها

سجناء غالباً ما يجدون أنفسهم في أوضاع احتجاز يرثـى          وقدم مرافق االحتجاز، ويترتب على ذلك أن ال       
ـ لها يمكن أن تكون لها آثار ضارة بصحتهم البدنية والعقلية وتعوق تربيتهم مما يعني تأثر فر                هم فـي   ص

وتأثير السجن ملحوظ في األمد الطويل على أسرة الشخص وفي          . التكيف مستقبال داخل المجتمع المحلي    
  .حياته العملية

 واستخدام هذه العقوبات    ،طابع غير احتجازي   الجنائية المطبقة أكثر من غيرها ذات        والعقوبات
وحيث يتنامى التشكيك في فعالية السجن حاول الخبراء تطوير         . هو الموضوع الذي سيتناوله هذا الفصل     

 ومـن   تدابير مفيدة أخرى لمساعدة المسيئين في الوقت الذي يتم فيه االحتفاظ بهم داخل المجتمع المحلي              
التي يشار إليها فيما بعد بوصـفها       (أهداف قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير االحتجازية          

 وهذا الفصل سيقوم بالدرجة األولى علـى        ١.هو التشديد على أهمية مثل هذه اإلجراءات      ) قواعد طوكيو 
إلى حين إلى قواعد األمم المتحـدة        بشأنها، بالرغم من أن إشارات سترد من حين          والتعليققواعد طوكيو   

واإلعالن بشأن المبادئ األساسـية لتـوفير       ) قواعد بيجين (النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث       
بيد أن قواعد بيجين سينظر فيها بمزيد من العمق فـي           . العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة     

  "في مجال إقامة العدلحقوق الطفل  " الفصل العاشر المتعلق ب
  

  الغرض من التدابير غير االحتجازية وقواعد طوكيو  ١-١
يكمن الغرض من التدابير غير االحتجازية عموماً وقواعد طوكيو         مثلما تمت اإلشارة أعاله،     

خصوصا في العثور على بدائل فعالة لسجن المجرمين وتمكين السلطات من تكييف العقوبات الجنائيـة               
 ومزايـا الحكـم بحسـب       . الفرد المجرم على النحو الذي يتناسب والجريمة المرتكبة        بحسب احتياجات 

ظروف الحالة على هذا النحو واضحة بالنظر إلى أنها تسمح للمجرم بالبقاء حراً طليقا وتمكنه من ثم من                  
  ٢.مواصلة العمل والدراسة والحياة األسرية

حتجازية، من ناحية أخرى لشروط وقيود      ومثلما سيرى أدناه، يمكن أن تخضع التدابير غير اال        
ومع ذلك وحفاظا على حقوق اإلنسان وكرامتـه يجـب          . يشكل انتهاكها في الحاالت الخطيرة إلى السجن      

وضع معايير لفرض وتنفيذ أية تقييدات وشروط وإن واحدا من األغراض الرئيسية لقواعد طوكيو هـو                
بذل جهود للتغلب على    " تهدف إلى التشجيع على      ير دنيا معايمحاولة تحديد هذه المعايير الواجب أن تعتبر        

وبالتالي، ليس المقصود بهذه القواعـد أن تقـرأ         ". المصاعب العملية التي تواجه في تطبيق تلك التدابير       

يشار إليها () قواعد طوكيو( غير االحتجازية تعليق على قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير، ST/CSDHA/22 انظر وثيقة األمم المتحدة ١                                                           
  .٢، الصفحة )التعليقفيما بعد بعبارة 

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢
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ما هو مسـلم بـه      "كنموذج مفصل يخص نظاما للتدابير غير االحتجازية بل هي بكل بساطة تحدد معالم              
  ٣.في هذا المجال" لحسنة والممارسات الجيدة الراهنةعموما بوصفه من المبادئ ا

*****  
وسيقوم هذا الفصل بعد بيان البعض من المصطلحات األساسية المسـتخدمة، بـالنظر فـي               
المبادئ العامة لقواعد طوكيو والضمانات القانونية وخيارات التدابير غير االحتجازية في مختلف مراحل             

وأخيراً ستتم اإلشارة بإيجاز إلى دور أصحاب المهن القانونية في اختيار           . إقامة العدل وتنفيذ هذه التدابير    
  .بدائل السجن
 

 المصطلحات  .٢
 

  "تدابير غير احتجازية"مصطلح   ١-٢
أي قرار تتخذه سـلطة مختصـة       " التدابير غير االحتجازية  "ألغراض هذا الفصل، يعني مفهوم      

ه في جريمة لبعض الشروط وااللتزامات التي ال تشـمل  بإخضاع شخص مشتبه فيه أو متهم أو محكوم علي   
  ٤ .)١-٢القاعدة (السجن، ويمكن أن يتخذ مثل هذا القرار في أي مرحلة من مراحل إقامة العدالة الجنائية 

  
  "الجاني"مصطلح   ٢-٢

 من قواعد طوكيو أنها تسري على جميع األشخاص الخاضعين للمقاضاة أو            ١-٢تفيد القاعدة   
وألغراض هذه القواعد يشـار     .  تنفيذ حكم ما في جميع مراحل تدبير شؤون العدالة الجنائية          المحاكمة أو 

بصرف النظر عما إذا كانوا من المشتبه فيهم أو المتهمين أو الصادرة " جناة"إلى هؤالء األشخاص بعبارة  
  .اض البراءةيستخدم بمعناه العام دون المساس بافتر" الجاني"وبالتالي فإن مصطلح . بحقهم أحكام

  
  "سلطة مختصة"مصطلح   ٣-٢

عضو من أعضاء السلطة القضائية أو مـدع عـام أو هيئـة             " سلطة مختصة "يعني مصطلح   
  ٥.مخولة قانونا باتخاذ قرارات تتعلق بفرض أو تنفيذ تدابير غير احتجازية

  .٣ المرجع نفسه، الصفحة ٣                                                           
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٤
  . المرجع نفسه٥
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 المبادئ العامة المتصلة بالتدابير غير االحتجازية  .٣

 بشيء من التفصيل المبادئ العامة التي توجه اللجـوء إلـى            ٤ إلى   ١تحدد قواعد طوكيو من     
 تصف هذه المبادئ    ٤التدابير غير االحتجازية كبدائل للسجن وفيما عدا الشرط الوقائي المتمثل في المادة             

وهذا القسم سوف يسلط األضـواء      . الغايات الرئيسية ونطاق الضمانات القانونية للتدابير غير االحتجازية       
  .برز جوانب هذه المبادئ العامةعلى أ

  
  األهداف الرئيسية للتدابير غير االحتجازية  ١-٣

  : أن الغرضين األساسيين لقواعد طوكيو هما توفير١-١تفيد المادة 
 ؛ "مجموعة من المبادئ األساسية لتعزيز استخدام التدابير غير االحتجازية" 

  ".وضمانات دنيا لألشخاص الخاضعين لبدائل السجن" 
ى هذا النحو تبدأ قواعد طوكيو بإقرار توازن مهم بين غرضيها األساسيين كليهمـا مـن                وعل

حيث أن هذه القواعد تشجع في آن واحد على اللجوء إلى التدابير غير االحتجازية وتسـتهدف ضـمان                  
تـدابير  التطبيق العادل لتلك التدابير باالستناد إلى االحترام الواجب لحقوق اإلنسان للجناة؛ ومثل هـذه ال              

  ٦.يقتضيها منع اللجوء الالمتناسب للتدابير الرقابية
بقيمة احتمالية كبيـرة    " على قواعد طوكيو، تتسم التدابير غير االحتجازية         للتعليق العام ووفقا  

ويمكن أن تكون الجزاء المناسب لطائفة بأسرها من الجـرائم          " بالنسبة للجناة فضالً عن المجتمع المحلي     
 الجناة، وال سيما أولئك الذين ال يحتمل عودتهم إلى اإلجرام، وأولئـك الـذين ُأدينـوا       ولعديد األنواع من  

 وفي هذه الحاالت، ال     ٧.بجرائم ثانوية وأولئك الذين هم بحاجة إلى المساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية          
 ويمنـع إعـادة     يمكن اعتبار السجن الجزاء المناسب، حيث أنه يقطع عالقات الجناة بمجتمعهم المحلـي            

إدماجهم في المجتمع ومن ثم يحد من شعور هؤالء الجناة بالمسؤولية ومن قدرتهم على اتخاذ قـراراتهم                 
 ومن ناحية أخرى، تتسم التدابير غير االحتجازية بسمة فريدة من نوعها تتمثـل فـي تيسـير                  ٨.بأنفسهم

  ٩. في ظل ظروف طبيعيةممارسة الرقابة على سلوك الجناة في الوقت الذي تسمح لهم بالنماء
وتبعا لذلك، فإن استخدام التدابير غير االحتجازية يقلل أيضاً من التكاليف االجتماعية بـالنظر              

وبما أن الجاني الفرد ليس وحـده  . إلى أن إقامة العدالة الجنائية تفرض عبئا مالياً ثقيل الوطأة على الدول   
بل إن المجتمع ككل سيفيد هو اآلخر فإن هذا االحتمـال  الذي سيفيد من استخدام التدابير غير االحتجازية      

  ١٠.اإليجابي ينبغي أن يشجع المجتمع المحلي على المشاركة في تنفيذ هذه التدابير
على زيادة اشتراك المجتمع المحلي " تتناول الهدف المتمثل في التشجيع ٢-١هذا، وإن القاعدة 

جرمين على وجه التحديد، كما تستهدف إثـارة الشـعور          في تدبير شؤون العدالة الجنائية وفي معاملة الم       
واشتراك المجتمع المحلي أساسي في إعادة إدمـاج الجنـاة  فـي             ". بالمسؤولية إزاء المجتمع لدى الجناة    

  ١١.المجتمع ويمكن أن يقلل من مخاطر وصمهم
  .٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦                                                           

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٧
  .٦رجع نفسه، الصفحة  الم٨
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٩
  . المرجع نفسه١٠
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الظـروف السياسـية و االقتصـادية       " تُراعى في تنفيذ قواعـد طوكيـو         ٣-١ووفقا للقاعدة   
وبالتالي ". الجتماعية والثقافية السائدة في كل بلد، كما تُراعى أهداف وغايات نظام العدالة الجنائية فيه             وا

فإن هذه القواعد ليس القصد منها وصف نظام نموذجي للتدابير غير االحتجازيـة إذ إن مهمـة كهـذه                    
الم؛ بل إن القصد هو أن يتـيح        مستبعدة على أية حال بحكم تنوع نُظم العدالة الجنائية في جميع أنحاء الع            

  ١٢.هذا التنوع تبادالً مثمراً لألفكار المتعلقة بالنهوج والتطورات
 في االعتبار أهداف نظام العدالة الجنائية والتوازن الواجب إقراره بـين            ٤-١وتضع القاعدة   

قامة تـوازن   تسعى الدول األعضاء عند تنفيذ هذه القواعد إلى إ        "مختلف المصالح الفردية فتنص على أن       
وعلى حين   ."صحيح بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه واهتمام المجتمع باألمن العام ومنع الجريمة            

تؤكد قواعد طوكيو على تعزيز التدابير غير االحتجازية وتفريد العقوبات الجنائية عند تطبيقها، تـدعم               
 الجنائية أال وهي الحد من الجريمة والحاجة        هذه القواعد دعماً تاماً أيضاً الغاية العامة من نظام العدالة         

  ١٣.إلى االعتراف بأهمية دور ضحايا اإلجرام
  ٥-١وأخيرا ووفقا للمادة 

تقوم الدول األعضاء، على صعيد نظمها القانونية، بوضع التدابير غير االحتجازية التـي             "
الـة  تهدف إلى توفير خيارات أخرى تخفف من استخدام السجن، وبترشيد سياسـات العد            

الجنائية واضعة في اعتبارها مراعاة حقوق اإلنسـان ومقتضـيات العدالـة االجتماعيـة              
  ".واحتياجات إعادة تأهيل الجاني

مراعاة حقوق اإلنسـان ومقتضـيات العدالـة الجنائيـة          "، تعني اإلشارة إلى     التعليقوبحسب  
د طوكيو ضمان االسـتخدام     في جملة أمور، أنه على حين تستهدف قواع       " واحتياجات إعادة تأهيل الجاني   

األكثر تواتراً للتدابير غير االحتجازية فال ينبغي أن يؤدي هذا االستخدام إلى تزايد عدد األشخاص الذين                
يخضعون للتدابير الجنائية أو لتزايد كثافة هذه التدابير، ومن خالل تأكيد قواعد طوكيـو علـى مراعـاة                  

استخدام السلطات التقديريـة فـي تنفيـذ التـدابير غيـر            حقوق اإلنسان تسعى هذه القواعد لتالفي سوء        
  ١٤.االحتجازية

إن الغرض األولي من البدائل غير االحتجازية للسجن هو تفريد العقوبات الجنائية 
والتدابير غير . بحسب احتياجات الجاني ومن ثم تكون هذه العقوبات أكثر فعالية

 .ا من الحرمان من الحريةاالحتجازية أقل كلفة أيضاً بالنسبة للمجتمع عموم

وتفريد العقوبات الجنائية التي تنطوي على تدابير غير احتجازية يجب أن تُدرس في 
ضوء الغرض العام لنظام العدالة الجنائية أال وهو الحد من الجريمة وضرورة 

  .االعتراف باحتياجات ومصالح ضحايا اإلجرام
 . حقوق اإلنسان المعترف بها دولياًويجب أن يحترم استخدام التدابير غير االحتجازية
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  نطاق التدابير غير االحتجازية   ٢-٣
  

  النطاق العام للتدابير غير االحتجازية ١-٢-٣
علـى جميـع األشـخاص      " أعاله، تسري قواعد طوكيـو       ٢-٢كما لوحظ في القسم الفرعي      

 النحو فهي تطبق إما علـى   وعلى هذا ). ١-٢القاعدة  " (الخاضعين للمقاضاة أو المحاكمة أو تنفيذ حكم ما       
تدابير تُفرض على شخص مدان عقاباً لـه على جريمة ارتكبها، أو على المشتبه بهم والمدعى عليهم قبل       

وأخيرا تغطي هذه القواعد التدابير التي تسمح بتمضية جانب من العقوبة بالسجن في مجتمـع               . محاكمتهم
 واستخدام التدابير   ١٥.ه بشكل ما من أشكال الرقابة     محلي والتدابير التي تقلل من طول السجن وتعوض عن        

غير االحتجازية عوضا عن االحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يحظى بتشـجيع خـاص ألن اعتقـال                 
الشخص السابق للمحاكمة يجب أن يكون إجراءاً استثنائياً بالنظر إلى حق المشـتبه بـه فـي افتـراض                   

  ١٦.براءته
  

  حظر التمييز ٢-٢-٣
دون أي تمييز يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس          "، تطبق قواعد طوكيو     ٢-٢ة  وفقا للقاعد 

أو السن أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصـل الـوطني أو االجتمـاعي أو                     
كافـة  ومثلما تم توضيحه في هذا الدليل يحكم منع التمييز تطبيق   " الملكية أو المولد أو إلى أي وضع آخر       

ولذلك من المنطقي أن تكون التدابير غير االحتجازيـة التـي يـتم             . جوانب قانون حقوق اإلنسان الدولي    
  . اللجوء إليها تدابير تطبق بشكل ال تمييزي

بيد أن الفروق في المعاملة ال يمكن اعتبارها جميعا فروقا تمييزية ومثلما أكدت علـى ذلـك                 
فـإن  " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية          ٢٦ادة  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في الم     

بالمعنى المقصود في تلك    " التفريق المستند إلى معايير معقولة وموضوعية ال يرقى إلى التمييز المحظور          
  ١٧.المادة

وبالنظر إلى حقيقة أن ميزة من الميزات الكبرى للتدابير غير االحتجازية تتمثل في إمكانيـة               
 بحسب احتياجات الجاني الفرد فإن عنصر التقدير الشخصي الذي تنطوي عليـه عمليـة اتخـاذ                 تكييفها

وتنفيذ هذه التـدابير قـد      . القرارات قد يزيد من خطورة التمييز ضد شخص أو مجموعة من األشخاص           
مـن   وعلى سبيل المثال قد يتبين أن        ١٨.يعكس أيضاً التمييز الذي يمارس حالياً في ذلك المجتمع المحلي         

األصعب العثور على فرص تدريبية أو فرص عمل ألفراد األقليات العرقية أو حتى للنساء الالئي تفرض                
 تأمين التساوي في المعاملة في تطبيق       يجب وبالرغم من هذه المشاكل      ١٩.عليهم إجراءات غير احتجازية   

  .التدابير غير االحتجازية
ه فإن الحظر المفروض على التمييـز ال        من ناحية أخرى، وكما تقدمت اإلشارة إلى ذلك أعال        

كن فقط الفروق التي ليس لها مبـرر معقـول          وليعني أن كل الفروق في المعاملة هي فروق محظورة،          

  .٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٥                                                           
  ".ز السابق للمحاكمة واالحتجاز اإلداريحقوق اإلنسان واالعتقال واالحتجا" المرجع نفسه، ونفس الصفحة وراجع الفصل الخامس بشأن ١٦
، الوارد في وثيقة )١٩٨٧أبريل / نيسان٩اآلراء المعتمدة في (بروكس ضد هولندا . م. و. س، ١٧٢/١٩٨٤ انظر على سبيل المثال، البالغ رقم ١٧

  .١٣، الفقرة ١٥٠، الصفحة A/42/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةاألمم المتحدة، 
  .٩-٨ الصفحتان ،التعليق ١٨
  .٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٩



  استخدام التدابير غير االحتجازية في إقامة العدل- الفصل التاسع 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٣٤٤

 والواقع أنه ربما يكون من المعقول ومما يبرر موضوعيا معاملة األشخاص معاملة مختلفة              .وموضوعي
  ٢٠.م الشخصيةبالنظر إلى اختالف خلفياتهم واحتياجاتهم ومشاكله

وقد يلزم النظر إلى المعتقدات الدينية والمبادئ الخلقية التي تعتنقها المجموعات التي ينتمـي              
 وهناك، عالوة على ذلك، بعض المجموعات كاألطفال والنساء والمسـنين واألشـخاص             ٢١.إليها الجاني 

اً فادحاً، ولذلك ربما يكـون      ذوي المشاكل الصحية العقلية الذين قد يؤثر عليهم السجن تأثيراً ضاراً ضرر           
من المستصوب بل وحتى من الضروري التمييز في بعض األحيان بين الجناة بغية الوفاء باحتياجـاتهم                

  ٢٢.الخاصة
  

  المرونة في التطبيق ٣-٢-٣
تشجع هذه  " اتساق الحكم مع طبيعة الجرم    " على أهمية    ٣-٢في الوقت الذي تؤكد فيه القاعدة       

ير من المرونة في استحداث واستخدام التدابير غير االحتجازية التي تستند إلى            المادة على توخي قدر كب    
  :المعايير األربعة التالية

 ؛"طبيعة الجرم ومدى خطورته" 

 ؛"وشخصية الجاني وخلفيته" 

 ؛"ومقتضيات حماية المجتمع" 

 ".استخدام عقوبة السجن بال داٍع"وتفادي  

ثر مرونة من االحتجاز السابق للمحاكمـة علـى         والتدابير غير االحتجازية يمكن أن تكون أك      
 بيد أن االتساق يخـدم بوضـوح مصـالح          ٣.٢٣-٢سبيل المثال وهذا هو االحتمال الذي تسلم به القاعدة          

اإلنصاف والعدالة ومن شأن مبادئ توجيهية خاصة بإصدار األحكام تُحدد نواحي التكافؤ فيما بين شـتى                
  ٢٤.اعد أولئك الذين يفرضون مثل هذه التدابيرأنواع التدابير غير االحتجازية أن تس

ينبغي التشجيع على وضـع تـدابير   " على أنه ٤-٢وتمشيا مع هذا النهج المرن، تنص المادة     
والحاجـة إلـى الرصـد      . غير احتجازية جديدة، ورصد هذه التدابير عن كثب وتقييم استخدامها بانتظام          

النظر إلى المرونة المتأصلة في التدابير غير االحتجازية        والتقييم المنتظمين على جانب كبير من األهمية ب       
 ومن وجهـة نظـر      ٢٥. قد تم الوفاء بها    ٣-٢وللتأكد مما إذا كان األهداف المنصوص عليها في القاعدة          

سياسة العدالة الجنائية العقالنية ال ينبغي أن تُضاف التدابير غير االحتجازية الجديدة إال إذا كانت مقرونة                
  ٢٦.ظم يمكّن السلطات من قياس مدى فعاليتها العمليةبتقييم منت

ينظر في التعامل مع الجناة في إطار المجتمع، تجنبا قدر اإلمكان للجوء إلـى               "٥-٢ووفقا للقاعدة   
وهذه القاعدة تتمشى مع    ". اإلجراءات الرسمية أو المحاكمة أمام محكمة، وفقا للضمانات القانونية وحكم القانون          

ينبغي استخدام التدابير غير االحتجازية وفقا للمبدأ الـذي         " قواعد طوكيو التي تنص على أنه         من ٦-٢القاعدة  
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 ومتى ما كان ممكنا تجنب المحاكمة باعتبار أن ذلك يعفي المشتبه به وأسرته              ٢٧."يقضي بأدنى حد من التدخل    
  ٢٨.الذي يتحمله المجتمعمن التبعات السلبية للعقوبة الرسمية وألن ذلك أيضا يخفف من العبء االقتصادي 

إن المرونة المتأصلة في التدابير غير االحتجازية تعني ضمنا إمكان استخدامها في 
 .أي مرحلة من مراحل اإلجراءات

ويجب أن تطبق التدابير غير االحتجازية تطبيقا منصفا وموضوعيا؛ وال ينبغي أن 
فقط إذا كان مبررها والفروق في المعاملة قانونية . يشتمل تطبيقها على التمييز

  .معقوال وموضوعيا
يجب على السلطات أن تكفل االتساق في إصدار األحكام عندما تلجأ إلى اإلجراءات 

  .غير االحتجازية
يجب أن تستخدم التدابير غير االحتجازية وفقا لمبدأ التدخل األدنى؛ وكافة التدابير 

اللجوء إلى اإلجراءات وعند . التي تنطوي على شطط في تطبيقها يجب أن تُتجنّب
  :غير االحتجازية يجب على السلطات المختصة أن تنظر فيما يلي

  طبيعة ومدى خطورة الجريمة؛ •
 شخصية وخلفية الجاني؛ •

 ؛)منع الجريمة(حماية المجتمع  •

 .تفادي استخدام السجن إذا كان هذا االستخدام ال داعي له •

  

  الضمانات القانونية  ٣-٣
  

  مبدأ القانونية ١-٣-٣
ن أهمية احترام حقوق اإلنسان لألشخاص الذين تطبق علـيهم التـدابير غيـر االحتجازيـة                إ

علـى هـذا    . موضوع يتكرر وروده في قواعد طوكيو بجانب دواعي اعتبار الضمانات القانونية أساسية           
ينص بقانون، على استحداث التدابير غير االحتجازيـة وتعريفهـا          " على أن    ١-٣األساس تنص القاعدة    

يتمشى مع مـا    " بنص قانون "واشتراط وجوب تعريف التدابير غير االحتجازية وتطبيقها فقط         ". يقهاوتطب
التقييدات التي تفرض على ممارسة حقوق اإلنسان يجب أن         "يشترطه قانون حقوق اإلنسان الدولي من أن        

ـ     ٢٩."ينص عليها في معايير قانونية مستحدثة مسبقا ذات تطبيق عام          دأ الشـرعية    وبعبارة أخرى فإن مب
يجب أن يحترم متى ما اتخذت سلطات الدولة تدابير تنطوي على التدخل في تمتع الفرد بحقوقه وحرياته                 

  .سواء ضمن إطار اإلجراءات الجنائية أو خارج هذا اإلطار

  .١٠المرجع نفسه، الصفحة  ٢٧                                                           
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٢٨
٢٩ 

Anna-Lena Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights and States of Exception - With Special Reference to 
the Travaux Préparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs (The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff 

Publishers), 1998, p. 721.  
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بيد أنه فيما يتعلق بتطبيق التدابير غير االحتجازية، ال يكفي أن يحدد القانون التدابير الواجب               
شروط ذلك التطبيق؛ بل يجب أن يحدد أي السلطات تكون مسؤولة عن تنفيذ هذه التدابير وفـي                 تطبيقها و 

  ٣٠.الحالة التي تناط السلطة بأطراف ثالثة فإن تلك اإلناطة يجب أن ينص عليها قانونا
  

  معايير اللجوء إلى التدابير غير االحتجازية والحاجة إلى التقدير الشخصي ٢-٣-٣
م ثان في تطبيق التدابير غير االحتجازية أال وهو قيام اختيار التـدبير             هناك ضمان قانوني مه   

، فيما يتعلـق    ٢-٣غير االحتجازي على أساس تقييم المعايير الثابتة، كما هو منصوص عليه في القاعدة              
  :بما يلي
 طبيعة الجرم ومدى خطورته؛ 

 وشخصية الجاني وخلفيته؛ 

 وأغراض الحكم؛ 

 وحقوق الضحية 

 توفر قواعد طوكيو إطاراً واضحا الختيار التدابير غير االحتجازيـة، التـي             على هذا النحو  
وهذه المعـايير   . تراعي مصالح الجاني فضالً عن مصالح المجتمع عموما ومصالح الضحية أو الضحايا           

  .٣-٢ و٤-١تشكل موضوعا آخر يتكرر وروده في قواعد طوكيو كما تنعكس في القاعدتين 
 األساسية فإن طبيعة التدابير غير االحتجازية التي تفـرض تمتـع            وبالرغم من هذه المعايير   

السلطات القضائية المختصة أو غيرها من السلطات المستقلة بدرجة كبيرة من الصالحية االستنسابية التي        
أن تُمارس في جميع مراحل الدعوى وذلك بضمان تحمل          "٣-٣يجب، من ناحية أخرى وبحسب القاعدة       

  ".وفقاً لحكم القانون وحدهالمسؤولية كاملة و
وهذه القاعدة تنطبق على كافة القرارات المتصلة بالتدابير غير االحتجازية ابتداء من القـرار              

ويجب أن يحترم مبدأ الشـرعية       ٣١.األصلي القاضي بفرض التدابير وانتهاء بأي قرار آخر بشأن التنفيذ         
  .ةفي كامل اإلجراءات المتصلة بالتدابير غير االحتجازي

  
  شرط الموافقة ٣-٣-٣

إن اقتضاء موافقة الجاني على ما يفرض من التدابير غير االحتجازية يمثـل شـرطاً مهمـاً                 
تطبق قبل اإلجـراءات    "  فإن تلك الموافقة الزمة التخاذ تدابير غير احتجازية        ٤-٣لنجاحه ووفقا للقاعدة    
ان معين متصل باألشـخاص المتهمـين       وبناء على ذلك فإن اقتضاء الموافقة ضم      ". الرسمية أو المحاكمة  

 يوضح أن من األساسي أن يوافق المشتبه به أو المتهم على            والتعليق ٣٢.الذين لم يحاكموا أو لم يدانوا بعد      
التدبير غير االحتجازي بحكم أن تلك الموافقة يمكن أن تفضي، حيث تفـرض بـدالً مـن اإلجـراءات                   

  ٣٣.التي من شأنها أن توجد فيما لو بوشرت القضيةالرسمية، إلى التخلي عن الضمانات القانونية 
عالوة على ذلك، يجب إبالغ المتهم بالعواقب المحتملة الناجمة عن رفـض الموافقـة علـى                
التدابير غير االحتجازية، ويجب تجنب جميع الضغوط غير المباشرة على المتهم من أجل أن يوافق على                

  .١١، الصفحة التعليق ٣٠                                                           
  .١٢المرجع نفسه، الصفحة  ٣١
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٣٢
  .المرجع نفسه ٣٣
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موافقة على ما يفرض من إجراءات غير احتجازية تـأثيراً           وأخيراً ال ينبغي أن يؤثر رفض ال       ٣٤.التدابير
  ٣٥.ضاراً بموقف المتهم بأي شكل من األشكال

 من قواعد األمـم     ٣-١١واقتضاء الموافقة على أية تدابير تحويل وارد هو اآلخر في القاعدة            
الحدث نفسه،  "ما  وفي ذلك السياق إ   ). قواعد بيجين (المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث        

انظـر كـذلك   (هم الواجب أن يبدوا الموافقة على إجراء التحويل الموصى به           " أو والداه أو الوصي عليه    
  ).٣-١٠، القسم الفرعي ١٠الفصل 

  
  الحق في المراجعة ٤-٣-٣

أن تخضع القرارات المتعلقة بما يفرض من تدابير غير احتجازيـة           " على   ٥-٣تنص القاعدة   
وهذا الحـق   ".  قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة مختصة، بناء على طلب الجاني            إلعادة النظر من  

وليكون هذا الضمان فعاالً حقاً، يجـب أن يبلـغ          . في االستئناف ضمان آخر يقي من القرارات التعسفية       
ر،  النظر إلى ضرورة تزويد الجاني، وقت فرض التدبي        التعليقوفي هذا الصدد يوجه     . الجاني بهذا الحق  
 بوثيقة تبين تفاصيل إجراءات المراجعة، بما في ذلـك المعلومـات            - عند االقتضاء    -وممثله القانوني   

 والمفروض أن يكون للجاني الحق في أن يمثـل          ٣٦.المتعلقة بالهيئة المختصة وكيف االتصال بتلك الهيئة      
بغي أن تكون المراجعـة     وين. شخصيا أو يتاح لـه سبيل آخر في أن تسمع أقواله من قبل هيئة المراجعة             

  ٣٧.في حد ذاتها سريعة
 ٦-٣إذ إن القاعدة    : وهذا الحق في االستئناف ال يتعلق فقط بالتدبير غير االحتجازي األصلي          

في تقديم طلب أو شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة مختصـة،              "تضمن أيضاً للجاني الحق     
الخط الغليظ للتأكيـد وهـو      " (يذ التدابير غير االحتجازية   الفردية في تنف  بشأن المسائل التي تمس حقوقه      

وحتى بعد أن يكون الجاني قد قبل فرض تدبير غير احتجازي فهو قد يحتاج إلى اللجوء إلـى                  ). مضاف
  ٣٨.تقديم شكوى من التنفيذ الجائر أو التعسفي الذي ينتهك ما لـه من حقوق اإلنسان والحريات األساسية

 عن الهيئة التي تنفذ التدبير      مستقلةستماع إلى الشكاوي ينبغي أن تكون       والهيئة التي تقوم باال   
وفي هذا المقام أيضاً    . ويجب أن تكون محكمة أو مجلسا للمراجعة أو أمينا للمظالم مخوال سلطة التحري            

من األساسي أن يبلغ الجاني وممثله القانوني بعبارات واضحة وبسيطة بوجود هذا الحق وكيفية إمكـان                
 ويجب أن تكون عملية التحري سريعة وأن يبلغ الجاني بنتائجهـا بعبـارات يمكـن لــه                  ٣٩.رستهمما

  ٤٠.فهمها
  : على أن٧-٣وأخيرا تنص القاعدة 

توفر اآللية المناسبة لالنتصاف، ولرفع الظلم عند اإلمكان، في أية حالة تظلم مـن عـدم                "
  ".مراعاة حقوق اإلنسان المسلم بها دوليا

 ٥-٣ض على الدول وضع إجراءات مالئمة للتشكي لكفالة تطبيق القاعدتين           وهذه القاعدة تفر  
 على النحو الواجب وأن توفر اآللية القانونية إمكانية التظلم من أي انتهاك لاللتزامـات الدوليـة                 ٦-٣و

  .المرجع نفسه ٣٤                                                           
  .المرجع نفسه ٣٥
  .المرجع نفسه ٣٦
  .المرجع نفسه ٣٧
  .المرجع نفسه ٣٨
  .المرجع نفسه ٣٩
  .١٣- ١٢المرجع نفسه، الصفحتان  ٤٠
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. أو تنفيذ التدابير غير االحتجازيـة     /المتصلة بحقوق اإلنسان التي يمكن أن تكون قد تسبب فيها فرض و           
 جبر الضرر    في  واجب الدول بمقتضى قانون حقوق اإلنسان الدولي العام        نا الحكم هو تعبير بسيط ع     وهذ

  . الناجم عن أي انتهاك لحقوق الفرد وحريته التي يتبين وأنها مسؤولة عنه
 من قواعد بيجين فيما     ٣-١١والحق في االستئناف ضد تدابير االستبدال تضمنه كذلك القاعدة          

  ).٣-١٠انظر الفصل العاشر، القسم الفرعي (اث يخص الجناة األحد
  

  القيود على ما يفرض من التدابير غير االحتجازية  ٥-٣-٣
إجراء تجارب طبية أو    " التدابير غير االحتجازية التي تنطوي على        ٨-٣ تحظر القاعدة    أوالً،

حال، ال ينبغي للتدابير    وعلى أية   ". نفسانية على الجاني، أو تعريضه بغير داٍع لمخاطر جسمانية أو عقلية          
غير االحتجازية، بطبيعة األمر، أن تنتهك القواعد الملزمة قانونا القائمة في قانون حقوق اإلنسان الدولي،               

راجــع في جملـة أمور المادة     (مثل الحق في عدم التعرض للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو المهينة            
 مـن   ١-٤ة والسياسية والشرط الوقائي الوارد فـي القاعـدة           من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني      ٧

  ).قواعد طوكيو
ومن األهمية بمكان التشديد على أن البحث عن تدابير غير احتجازية جديدة، الذي تشجع عليه               

 نظرا ألن من األساسي أن ال       ٨-٣ من قواعد طوكيو، يجب أن ينظر فيه في ضوء القاعدة            ٤-٢القاعدة  
 وإن تنفيذ وتطوير التدابير غير االحتجازية يجـب بعبـارة           ٤١.تخدام حيوانات التجارب  يستخدم الجناة اس  

أن " التي تنص على     ٩-٣أخرى أن يحترم على الدوام حقوق وحريات الجناة وهو شرط أبرزته القاعدة             
  .تصان في جميع األحوال كرامة الجاني الذي تتخذ بشأنه تدابير غير احتجازية

دابير غير االحتجازية ال تفرض على حقوق الجاني أية قيود تتجـاوز مـا               عند تنفيذ الت   ثانياً،
وهذه القاعدة تستند إلى مبدأ     ) ١٠-٣القاعدة  " (رخصت به الهيئة المختصة التي أصدرت القرار األصلي       

فأي تدخل في حقوق الشخص يجب أن يستند إلى القانون وال ينبغي فرض تقييـدات إضـافية                 : الشرعية
  . سلطة مرخص لها على النحو الواجب تتصرف وفقاً للقانوندون قرار تتخذه
 عند تطبيق التدابير غير االحتجازية، يحترم حق الجاني وحق أسرته في حرمة حيـاتهم           ثالثا،

 ينصح في هذا الصدد بعدم استخدام طرق الرقابة التي تعامل الجناة            والتعليق). ١١-٣القاعدة  " (الخاصة
 وعالوة على ذلك ال ينبغي استخدام أساليب الرقابة دون معرفـة الجنـاة              بوصفهم أشياء تراقب ال غير،    

 فمثل  ٤٢.واألشخاص غير المتطوعين المعتمدين اعتمادا صحيحاً ال ينبغي أن يستخدموا في مراقبة الجناة            
هذه التدابير يمكن بطبيعة الحال أن تعرض كرامة الجاني للمساس بها والحال أنه يجـب علـى الـدوام                   

  . اظ على هذه الكرامةضمان الحف
 فإن الحق في الكرامة والحق في احترام خصوصيات الجاني تحميهما أيضـا القاعـدة               ،أخيراً

. تحاط سجالت الجاني الشخصية بالسرية التامة وال تكشف ألطـراف ثالثـة           " التي تنص على أن      ١٢-٣
 الجاني وغيـرهم مـن      ويكون االطالع عليها قاصراً على األشخاص المعنيين مباشرة بالفصل في قضية          

ويحق للجناة وألسرهم أن يعرفوا أن أحـداً لـن يفشـي            ". األشخاص المرخص لهم بذلك حسب األصول     
المعلومات الشخصية المتعلقة بهم ولن يستخدمها في إعاقة الفرص التي تتاح لهم من أجل إعادة االندماج                

أماكن آمنـة وينبغـي النظـر فـي         ولذلك من األهمية بمكان أيضا االحتفاظ بسجالت في         . في المجتمع 
  ٤٣.استصواب تدميرها بعد مدة معقولة من الزمن

  .١٣، الصفحة المرجع نفسه ٤١                                                           
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة ٤٢
  .١٤المرجع نفسه، الصفحة  ٤٣
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 احتراما كامال في استخدام التدابير غير االحتجازية، مبدأ الشرعيةيجب أن يحترم 
 .أي أن اللجوء إلى هذه التدابير وتنفيذها يجب أن يتم وفقا للقانون

  :يير التاليةيجب أن تستند التدابير غير االحتجازية إلى المعا
  طبيعة وخطورة الجريمة؛ •
 شخصية الجاني وخلفيته؛ •

 األغراض المتوخاة من الحكم عليه؛ •

 .حق الضحايا •

يقتضي استخدام التدابير غير االحتجازية موافقة الجاني عندما تطبق قبل اإلجراءات 
 .الرسمية أو المحاكمة أو عوضاً عنها

ئة أخرى مختصة ومستقلة أن تعيد للجاني الحق في أن يطلب من هيئة قضائية أو هي
  .النظر في التدابير غير االحتجازية المفروضة

يجب أن تحترم في جميع األوقات كرامة الجاني الخاضع لتدابير غير  احتجازية 
  .مثلما يجب أن تحترم سائر حقوقه وحرياته

ر ال ينبغي أن تقيد التدابير غير االحتجازية حقوق الجاني بأكثر مما خوله القرا
  .األصلي الصادر

إن حق الجاني وأسرته في خصوصياتهم يجب ضمانه من خالل تنفيذ التدابير غير 
 االحتجازية

  

مراحـلالخيارات غير االحتجازيـة فـي مختلـف        .٤
العملية القضائية

مثلما هو موضح أعاله، يمكن اللجوء إلى التدابير غير االحتجازية في أي مرحلة مـن مراحـل                 
ولذلك . ت القضائية، سواء في المرحلة السابقة للمحاكمة أو أثناء المحاكمة أو أثناء الحكم أو بعد الحكم               اإلجراءا

فإن هذه التدابير تشكل أدوات مهمة ومرنة في اختيار الجزاءات التي يحتمل أن يكون لها أكثر من غيرها أثر                   
  . مواطنا يحترم القانون ويتقيد بهمفيد على الجاني في شكل إعادة إدماجه في المجتمع المحلي بوصفه

  
  التدابير غير االحتجازية في المرحلة السابقة للمحاكمة  ١-٤

إمكانية اللجوء إلى التدابير غير االحتجازية في المرحلة السابقة للمحاكمة تنظمهـا الشـروط              
  : من قواعد طوكيو١-٥التالية الواردة في القاعدة 

ض مع النظام القانوني، تخويل الشـرطة أو النيابـة          ينبغي عند االقتضاء، وبما ال يتعار     "
العامة أو غيرهما من األجهزة المعنية بمعالجة القضايا الجنائية سلطة إسـقاط الـدعوى              
المقامة على الجاني متى رأت أن السير فيها غير ضروري لحمايـة المجتمـع أو منـع                 

ض البت فيمـا إذا كـان     وألغرا. الجريمة أو تعزيز احترام القانون وحقوق المجني عليهم       
إسقاط الدعوى أمراً مناسباً، أو في تحديد اإلجراءات، ينبغي اسـتحداث مجموعـة مـن               
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وفي القضايا البسيطة، يجوز لوكيل النيابة أن يفرض        . المعايير الثابتة في كل نظام قانوني     
  ".تدابير غير احتجازية حسب االقتضاء

اءات رسمية تمثل التدبير غيـر االحتجـازي        ثم إن تبرئة الجاني حتى قبل أن تتخذ ضده إجر         
 فهذه التبرئة محكومـة     ١-٥األبكر الممكن أثناء المرحلة السابقة للمحاكمة، ولكن مثلما يتجلى من المادة            

  :بما يلي
 حماية المجتمع؛ 

 منع اإلجرام؛ 

 تعزيز احترام القانون؛ 

 .حقوق الضحايا 

رداً،  أن يحققها من وراء موافقته على        تبعا لذلك، فإن المصلحة التي يمكن للجاني، بوصفه ف        
الشروط التي ستفرض يجب في جميع األحوال أن توزن بميزان توضع في كفته األخرى هذه المصـالح                 
األربع األخرى ذات الطابع العام والتي هي من صميم قيم المجتمع كما يتجلى في القانون الجنائي للدولة                 

ربعة على كفة المصلحة الشخصـية للجـاني فـي رفـض            وكلما رجحت كفة هذه المصالح األ     . المعنية
  .اإلجراءات فسيتعين أن يواجه اإلجراءات ذات الصلة

والرفض غالباً ما يستخدم، سواء اعترف به رسميا أم ليعترف به في العديد من النُظم القانونية           
راجع ( أ التدخل األدنى  لمبدبوصفه أداة فعالة لمعالجة فئات معينة من الجرائم وأنواع من المجرمين وفقاً             

 وتعتبر طريقة جد مالئمة للتصدي لشؤون األحداث حيث إن العمل على إبقائهم خارج              ٤٤.)٦-٢القاعدة  
  ٤٥.عملية العدالة الجنائية الرسمية يعتقد أنه يحد من إمكانية زيادة االنغماس في الجريمة

جراءات القانونيـة العاديـة     بيد أن الصالحية االستنسابية التي تمارسها السلطات باستبعاد اإل        
وتلك المعايير ضرورية بغية توجيه السـلطات       . يجب أن تقتصر على المعايير المحددة التي تقدم ذكرها        

 ومن ثـم تعـزز      ٣-٢فيما تتخذه من قرارات وتمكينها من البت في األمور بصورة متسقة وفقا للقاعدة              
  .األمن القانوني في الدولة المعنية

ت غير االحتجازية في المرحلة السابقة للمحاكمة ينبغي أن ينظر إليه فـي             واستخدام اإلجراءا 
ال يستخدم االحتجاز السابق للمحاكمـة      " والتي بموجبها    ١-٦ضوء القاعدة األساسية التي تعكسها القاعدة       

ومع إيالء االهتمام الواجب للتحقيق في الجرم المـدعى حمايـة           في اإلجراءات الجنائية إال كمالذ أخير،       
 تشجع على استخدام بدائل االحتجاز السابق للمحاكمة في أبكـر           ٢-٦والقاعدة  ". للمجتمع والمجني عليه  

  .مرحلة ممكنة
وفيما يخص مختلف الضمانات الوقائية المتصلة باالحتجاز السابق للمحاكمة يـنص قـانون             

 من قواعد طوكيو ولذلك     ٣-٦ و ٢-٦لي العام على لوائح أكثر تفصيال من القاعدتين         حقوق اإلنسان الدو  
حقـوق  "يكفي في هذا المضمار اإلشارة إلى الفصل الخامس من الدليل الذي يتناول بشيء من التعمـق                 

  ".اإلنسان واالعتقال واالحتجاز السابق للمحاكمة واالحتجاز اإلداري
  

  .١٥المرجع نفسه، الصفحة  ٤٤                                                           
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٤٥



   استخدام التدابير غير االحتجازية في إقامة العدل- الفصل التاسع 

 ٣٥١ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  ثناء المحاكمة وفي مرحلة إصدار الحكمالتدابير غير االحتجازية أ  ٢-٤
فيما يخص مرحلة إصدار الحكم، تنص قواعد طوكيو على طائفة عريضة من التدابير غيـر               

تراعي "للسلطات القضائية أن تستخدمها علماً بأنه ينبغي لها، عند استخدامها، أن            " يجوز"االحتجازية التي   
جتمع، وكذلك مصالح المجني عليه، الذي ينبغي استشارته        حاجة الجاني إلى إعادة التأهيل، وحماية الم      ... 

يجوز للسلطات التي تصدر    ) م(إلى  ) أ(٢-٨ووفقا للقاعدة   ) ٢-٨ و ١-٨القاعدتان(كلما كان ذلك مناسباً     
  :األحكام أن تبت في القضايا بالطرق التالية

 العقوبات الشفوية كالتحذير والتوبيخ واإلنذار؛ 

 إخالء السبيل المشروط؛ 

 قوبات التي تمس حالة الفرد القانونية؛الع 

 العقوبات االقتصادية والجزاءات النقدية كالغرامات والغرامات اليومية؛ 

 األمر بمصادرة األموال أو نزع الملكية؛ 

 األمر برد الحق إلى المجني عليه أو تعويضه؛ 

 الحكم مع وقف التنفيذ أو إرجاؤه؛ 

 الوضع تحت االختبار واإلشراف القضائي؛ 

 مر بتأدية خدمات للمجتمع المحلي؛األ 

 اإلحالة إلى مراكز المثول؛ 

 اإلقامة الجبرية؛ 

 أي شكل آخر من أشكال المعاملة غير اإليداع في مؤسسة احتجازية؛ 

 .أي مجموعة من التدابير المدرجة أعاله 

ومثلما أن االحتياجات الشخصية للجاني ومصالحه ينبغي أن توزن بميزان توضع فيـه فـي               
للجـاني فـي    " احتياجات التأهيل "لمقابلة مصالح المجتمع في المرحلة السابقة للمحاكمة، كذلك فإن          الكفة ا 

كما تشجع مشاركة   " مصالح الضحية "مرحلة الحكم يجب الموازنة بينها وبين الحاجة إلى حماية المجتمع و          
توفير العدالة لضحايا   من اإلعالن بشأن المبادئ األساسية ل     ) ب(٦ في اإلجراءات من خالل المبدأ       الضحية

ووفقـا لهـذا    . ١٩٨٥الجريمة وإساءة استعمال السلطة الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام            
بإتاحـة الفرصـة    ... ينبغي تسهيل استجابة اإلجراءات القضائية واإلدارية الحتياجات الضـحايا          "المبدأ  

تبار في المراحل المناسبة مـن اإلجـراءات        لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها في االع        
القضائية حيثما تكون مصالحهم عرضة للتأثر وذلك دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضائي              

بل إن مشاركة الضحية قد تثير إمكانية استعادة ما لها أو الحصـول علـى               ". الجنائي الوطني ذي الصلة   
  ٤٦. حد ذاته ويمكن أن يغني عن فرض الجزاءاتتعويض وهو تدبير يمكن أن يشكل عقوبة في

، وإن لـم    ٢-٨ومثلما تقدم ذكره، تتضمن قائمة التدابير غير االحتجازية الواردة في القاعدة            
تكن جامعة ومانعة، مجموعة عريضة من التدابير غير االحتجازية التي تالئم شتى الظـروف وتحقـق                

  .١٨المرجع نفسه، الصفحة  ٤٦                                                           



  استخدام التدابير غير االحتجازية في إقامة العدل- الفصل التاسع 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٣٥٢

العقوبات الشفوية كالتحذير والتـوبيخ مالئمـة للجنـاة          وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون        ٤٧.أهدافاً شتى 
  ٤٨.وا خطًأ دون أن يوصموا بأنهم مجرمونبصغار السن فتمكنهم من إدراك أنهم ارتك

والعقوبات االقتصادية كالغرامات والغرامات اليومية مستخدمة على نطاق واسع ولكن الجناة           
والغرامات اليومية يمكن   . في تسديد تلك الغرامات   الذين ال يملكون من المال إال قليله قد يجدون صعوبة           

  ٤٩.أن تسوي هذه المشكلة بربط المبلغ الواجب سداده بمستوى الدخل المتاح للجاني
وتأدية خدمات للمجتمع المحلي شكل من أشكال رد الشيء إلـى صـاحبه ويمكـن أن يفيـد                  

ات على الجـاني والظفـر فـي        المجتمع المحلي بدال من الضحية الفرد ومن ميزته أنه يمكن فرض طلب           
  ٥٠.الوقت نفسه بنتيجة تتخذ شكل العمل الذي ينجز لفائدة المجتمع المحلي

وهناك تدابير إشرافية شتى يمكن فرضها على الجاني ويمكن بطبيعة الحـال تكييفهـا وفقـا                
  ٥١.الحتياجات آحاد الجناة مساعدة لهم على االندماج من جديد في المجتمع

 غير االحتجازية األخرى الممكن أن تكون لها أهميتها في مطالبة الجناة            وكمثال على التدابير  
. المحكوم عليهم بسبب السياقة وهم في حال سكر بالخضوع للتثقيف في مجال حركة السير في الطرقات               

وهناك إمكانيات أخرى تشمل رفع مستوى الجزاءات التي كانت في األصل جزاءات ثانوية لتصبح حكماً               
وأخيراً يمكن الموازنة في الجمع بين      .  انتزاع رخصة السياقة وانتزاع المكاسب غير الشرعية       رئيسياً مثل 

  ٥٢.التدابير االحتجازية وغير االحتجازية
  

  التدابير غير االحتجازية في المرحلة التالية إلصدار الحكم  ٣-٤
الحكم وفي هذا   يشجع أيضا على استخدام التدابير غير االحتجازية في المرحلة التالية إلصدار            

تتاح للهيئة المختصة طائفة عريضة من التـدابير        " من قواعد طوكيو على أن       ١-٩الصدد تنص القاعدة    
البديلة الالحقة لصدور الحكم لكي يتالفى إيداع الجاني في مؤسسة احتجازية ومساعدته علـى االنـدماج                

ائل بأن خفض مدة السجن يمكن أن يحـد         وهذه القاعدة تستند إلى المبدأ الق     ". الباكر من جديد في المجتمع    
من مخاطر تكريس ما يفعله الجناة ومن ثم يصبحون غير قادرين على العيش في المجتمع عنـدما يـتم                   

وبالتالي يمكن أن تكون هناك فائدة في اإلفراج المبكر عن الجناة في الوقت الذي يتم فيـه                 . اإلفراج عنهم 
 على فكرة اإلفراج عن الجناة من مؤسسة        ٤-٩جع القاعدة    كما تش  ٥٣.إخضاعهم، عند الضرورة، للرقابة   

  .لنقلهم إلى برنامج غير احتجازي في أبكر مرحلة ممكنة
  : الترتيبات الالحقة لصدور الحكم التالي ذكرها٢-٩وتعدد القاعدة 

 التصريح بالغياب، ودور التأهيل؛ 

 إطالق السراح من أجل العمل أو تلقي العلم؛ 

  بمختلف أشكاله؛إخالء السبيل المشروط 

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٤٧                                                           
  .المرجع نفسه ٤٨
  .المرجع نفسه ٤٩
  .المرجع نفسه ٥٠
  .١٩سه، الصفحة المرجع نف ٥١
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٥٢
  .٢٠المرجع نفسه، الصفحة  ٥٣



   استخدام التدابير غير االحتجازية في إقامة العدل- الفصل التاسع 

 ٣٥٣ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 إسقاط العقوبة؛ 

 .العفو 

فالجاني يظل خاضعاً لسـلطة إدارة السـجن ولكنـه          . والبعض من هذه التدابير بدائل للسجن     
وميزة هذا الترتيب تكمن في أن الجاني       . يقضي أيامه خارج المؤسسة السجنية من أجل العمل أو التدريب         

ماته األسرية أو يوفره ليساعده في مرحلة الحقـة إثـر           يمكنه أن يكسب ماالً قد يساعده في الوفاء بالتزا        
 وعند بقاء السجين في بيته مع خضوعه لإلشـراف          ٥٤.اإلفراج عنه على االندماج من جديد في المجتمع       

تساعده على التكيـف    " شبه حرية "يظل من الناحية الفنية مراقبا من قبل السلطات السجنية ولكنه يحيا في             
  ٥٥.المحليمن جديد مع حياة المجتمع 

والحق في طلب إعادة النظر في القرارات بشأن الترتيبات الالحقة إلصدار األحكام وارد في              
 من قواعد طوكيو ما عدا حالة العفو، والقرارات المتعلقة بالتدابير غير االحتجازية األخرى              ٣-٩القاعدة  

مستقلة مختصة بناء علـى     إلعادة النظر من قبل هيئة قضائية أو هيئة أخرى          "تخضع، من ناحية أخرى،     
وهذه القاعدة تتمشى تمشياً كلياً مع المبادئ العامة المتعلقة بالمراجعـة القضـائية سـواء               ". طلب الجاني 

 ٦-٣ و ٥-٣للقرارات المتعلقة بالتدابير غير االحتجازية أو تنفيذها كما هو منصوص عليه في القاعدتين              
در التذكير في هذا الصدد بأنه لتمكين الجاني من ممارسة     ويج. ٤-٣-٣اللتين تم تناولهما أعاله في القسم       

حقه في المراجعة الفعالة يجب أن يعطى معلومات واضحة حول إمكانيات إعادة النظر وكيف يمكن تقديم                
  ٥٦.طلب بشأنها

 على أنه ينبغي أن يوضع إجراء رسمي التخاذ القرارات تهتـدي بـه الهيئـة                التعليقويشدد  
قرار المتعلق باإلفراج الباكر أو باطالق السراح المشروط يقتضي مراجعة ضمنية           المختصة نظراً ألن ال   

ويجب أن توضع معايير محددة المعالم لمنح اإلفراج الباكر أو السراح المشـروط             . للحكم الصادر سابقا  
ومثل هذه المعايير تحد من التجاوزات في اسـتخدام السـلطة           . ويتوجب أيضاً شرحها بوضوح للسجناء    

ديرية التي تمارسها السلطات المختصة كحد أدنى، فضال عن أنها تمكّن السجناء من العمـل صـوب                 التق
  ٥٧.اإلفراج عنهم إذ هم يدركون طبيعة المعايير الواجب أن يوفوا بها

تُعد التدابير غير االحتجازية أدوات مرنة يمكن استخدامها في مرحلة ما قبل 
ويجب أن ينظر فيها .  التالية إلصدار الحكمالمحاكمة وأثناء المحاكمة وفي المرحلة
 .على الدوام في ضوء مبدأ التدخل األدنى

 يجب الموازنة بين مصلحة الجاني في عدم األخذ المرحلة السابقة للمحاكمةوفي 
  :بتطبيق اإلجراءات وبين االعتبارات التالية

  حماية المجتمع؛ •
 تعزيز االحترام للقانون؛/ منع اإلجرام •

 .ياوحقوق الضحا •

 .وعدم األخذ بتطبيق اإلجراءات تدبير غير احتجازي شائع في هذه المرحلة

 ينبغي أن يشمل اللجوء إلى التدابير غير وفي مرحلتي المحاكمة وإصدار الحكم

  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٥٤                                                           
  .المرجع نفسه ٥٥
  .٢١المرجع نفسه، الصفحة  ٥٦
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٥٧
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 :االحتجازية ما يلي

  احتياجات الجناة إلعادة التأهيل؛ •
 حماية المجتمع؛ •

 .مصالح الضحايا •

 .ن ذلك مالئماًوينبغي التشاور مع الضحايا كلما كا

وفي المرحلة التالية إلصدار الحكم ينبغي أن تكون في متناول السلطات طائفة 
عريضة من التدابير غير االحتجازية التي تكفل اإلفراج الباكر ما أمكن عن السجين 

 .مساعدة لـه على االندماج من جديد في المجتمع

  

 تنفيذ التدابير غير االحتجازية  .٥

ة قواعد طوكيو تنفيذ التدابير غير االحتجازية، والموظفين، والمتطوعين وغير ذلك           تتناول بقي 
وبما أن البعض من هـذه      . من الموارد المجتمعية فضالً عن البحوث والتخطيط ورسم السياسات والتقييم         

بدال من  األحكام يمكن أن يرى على أنه يستهدف باألساس أولئك المعنيين بتنفيذ التدابير غير االحتجازية               
المهنيين القانونيين في حد ذاتهم، فسيقتصر النظر في هذا المقام على مجموعة قليلة من القواعد المتعلقـة      

. بـالتعليق  ويمكن اكتساب معرفة أكثر تفصيال من خالل قراءة قواعد طوكيو بكاملها مقرونـة               بالتنفيذ
ايا التالية التي ترتبط ارتباطا ال فكـاك        ولذلك فإن هذا القسم سيقتصر على معالجة القواعد المتصلة بالقض         

اإلشراف، والمدة، والشروط، وعملية العالج، واالنضـباط       : منه بتنفيذ التدابير غير االحتجازية أال وهي      
  .واإلخالل بالشروط

  
  اإلشراف على التدابير غير االحتجازية  ١-٥

ر االحتجازية هو الحد الغرض من اإلشراف على التدابير غي"، ١-١٠مثلما تشدد عليه القاعدة   
من معاودة ارتكاب الجرائم ومساعدة الجاني على االندماج في المجتمع على النحو الذي يقلل إلى الحـد                 

وهذا بكل بساطة يعتبر إعادة بيان، من منظور معـين، للمبـدأ            ". األدنى من احتمال العودة إلى اإلجرام     
زية عموماً، والواجب أن تضعه في اعتبارها علـى         األساسي الذي يقوم عليه مفهوم التدابير غير االحتجا       

الدوام السلطات المسؤولة عن التنفيذ، التي تتوخى مساعدة الجناة على تفادي العودة إلى اإلجرام بتقويـة                
  .روح المسؤولية فيهم فيسهل عليهم من ثم االندماج من جديد في المجتمع

 والغرامات ليست بحاجة إلى اإلشـراف       والتدابير غير االحتجازية من قبيل الجزاءات الشفوية      
إطالقا ولكن غيرها من التدابير مثل النقل إلى مراكز الحضور و اطالق السـراح المؤقـت و اطـالق                   
السراح المشروط والخدمات المسداة للمجتمع المحلي تحتاج إلى إشراف نظرا ألنها صممت بغـرض أن               

 والتدابير غير االحتجازية مـن هـذا        ٥٨.االجتماعيتوفر للجناة التوجيه والمساعدة صوب إعادة التأهيل        
. القبيل تستند إلى اإلشراف والعنصر الرئيسي فيها هو العالقة الشخصية القائمة بين المشرف والجـاني              

ومن البديهي أن مثل هذه التدابير ال يمكن أن تنفذ دون موافقة الجاني وأن نجاحها يعتمـد علـى مـدى                     
مكن أن يوصف بأن لـه هدفا ذا شقين فهو، من ناحية، يركـز علـى                واإلشراف ي  ٥٩.تعاونه ومشاركته 

  .٢٢المرجع نفسه، الصفحة  ٥٨                                                           
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها ٥٦
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مسؤوليات الجناة تجاه المجتمع المحلي في الوقت الذي تقدم إليهم، من ناحية أخـرى، المسـاعدة علـى                  
  ٦٠.التغلب على المصاعب التي يمكن أن يواجهوها في التكيف مع الحياة في المجتمع المحلي

 ٢-١٠مة تنم عن مهارة عالية على نحو ما تعكسه القاعدة           ويترتب على ذلك أن اإلشراف مه     
عندما يستلزم التدبير غير االحتجازي اإلشراف على الجاني تتولى هـذا اإلشـراف             "التي تنص على أنه     

، يمكن تفويض الـبعض     للتعليقووفقا  ". هيئة مختصة بموجب الشروط المحددة التي ينص عليها القانون        
عليها اإلشراف إلى مجموعات أو متطوعين من المجتمع المحلي بالرغم من           من المسؤوليات التي ينطوي     

 ومـن ناحيـة     ٦١أنه عندما يتم هذا يجب توضيح أن السلطة القانونية برمتها منوطة بالسلطات المختصة            
أخرى وعندما يتم التفويض بالمهام اإلشرافية إلى وكاالت تتوخى الربح هناك العديد من األسـئلة التـي                 

  ٢.٦٢-١٠بحاجة إلى الفحص الدقيق على ضوء القاعدة تثور وهي 
   على ما يلي٣-١٠وتنص القاعدة 

ينبغي تقرير أنسب نوع من اإلشراف والعالج في إطار التدبير غير االحتجـازي، لكـل               "
على أن يعاد النظـر     . حالة على حدة بما يهدف إلى مساعدة الجاني على معالجة إجرامه          

  ".ج وأن يعدل حسب االقتضاءدورياً في هذا اإلشراف والعال

التـدابير غيـر    "، التـي تفيـد أن       ٦-٢بيد أن هذه القاعدة يجب أن تُفسر في ضوء القاعدة           
وتبعا لذلك فإن التدبير الذي يتم االتفاق عليـه ال          ". االحتجازية ينبغي أن تستخدم وفقا لمبدأ التدخل األدنى       
ى االندماج من جديد في المجتمع المحلي بوصـفه         ينبغي أن يكون أشد مما يلزم بغية مساعدة الجاني عل         

والتدخل المبالغ فيه قد يقوض ثقة الجاني بنفسه ويسفر عن تحوله إلـى عنصـر               . مواطنا يحترم القوانين  
  ٦٣.يعتمد بشكل مشط على الموظفين المشرفين

ن ومن األهمية بمكان أن تظهر السلطات اقتناعا من جانبها بصواب القرارات التي تتخذها بشأ             
التدابير غير االحتجازية ويجب أيضاً أن تكفل معاملة المجرمين على قدم من المساواة لكي تتجنب التمييز 

  ).٢-٢-٣ والقسم الفرعي ٢-٢راجع القاعدة (الجائر بينهم 
ويجب أن يشترك الجاني إلى أبعد حد ممكن في صياغة خطة العالج وتقييم كثافة اإلشـراف                

 وهذا ال يعني أن اإلشراف ينبغـي أن         ٦٤.ا في ضوء التقدم الذي يحرزه الجاني      والمعاملة وإمكانية تعديله  
بل إن السلطات المسؤولة عن اتخاذ القرارات ينبغي أن تضـع فـي             : يصمم برمته وفقا لرغائب الجاني    

االعتبار طبيعة وخطورة الجريمة األصلية وشخصية الجاني وخلفيته والغرض من الحكم عليه وحقـوق              
  ).٢-٣ع القاعدة راج(الضحايا 

أما فيما يخص المساعدة التي يمكن أن يحتاجها الجناة بغية إعادة إدماجهم في المجتمع بشكل               
النفسية واالجتماعية والمادية وبغـرض توطيـد       " إلى تزويد الجناة بالمساعدة      ٤-١٠ناجح تشير القاعدة    

ناة طائفة عريضة من االحتياجات     وقد يواجه الج  , "روابطهم بمجتمعهم وتيسير عودتهم إلى االنخراط فيه      
البعض منها قد يتطلب اإلرشاد النفساني الطويل األجل في حين قد يحتـاج الـبعض اآلخـر                 . والمشاكل

 يجـب أن تحتـرم      ٤-١٠ومرة أخرى واستنادا إلى القاعدة      . العثور على مكان للعيش أو فرصة للعمل      
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أن تشتمل فقط على ما تمس الحاجة إليه لمسـاعدة        المساعدة المقدمة مبدأ التدخل في حدوده الدنيا وينبغي         
  ٦٥.الجاني

  
  مدة التدابير غير االحتجازية  ٢-٥

أن يتجاوز المدة التي قررتها الهيئـة       "أما فيما يخص مدة أي تدبير غير احتجازي فال ينبغي           
بكرا إذا  يجوز النص على إنهاء التدبير غير االحتجازي م       "ولكن  ) ١-١١القاعدة  " (المختصة وفقا للقانون  

  ).٢-١١القاعدة " (كانت استجابة الجاني لـه مرضية
 مبدأ الشرعية الصارمة لدى البت فـي التـدابير غيـر            ١-١١على هذا النحو، تعزز القاعدة      

ويترتب على  ". وفقا للقانون "وتتخذ قراراتها   " سلطة مختصة "االحتجازية الواجب أن تكون محددة من قبل        
 بيد أن التدبير الجاري تنفيذه      ٦٦يذ التدبير ال تملك تخويال بتمديد مدة اإلجراء       ذلك أن السلطات المكلفة بتنف    

 من قبل السلطة  المختصة إذا أمكنت البرهنة على أن ذلك التمديد يعود بالنفع على الجـاني                  تمديدهيمكن  
ون طوعيا  بتمكينه، على سبيل المثال من مواصلة دورة عالجية، بيد أن تمديداً من هذا القبيل يجب أن يك                

  ٦٧.بحتا وهي نقطة يجب أن توضح تماما للجاني
قبل انقضاء المـدة المتوخـاة       يمكن إنهاء تدبير     ٢-١١وكما هو منصوص عليه في القاعدة       

 وهذا يعكس من جديد المبدأ القائل بأن التدابير غير االحتجازية ينبغي أن تقتصر على أقصر مـدة                  أصالً
في جهودهم الرامية إلى االندماج من جديد في المجتمع وينبغي أن            وهذا ينبغي أن يشجع الجناة       ٦٨.ممكنة

  ٦٩.تكون اإلجراءات ذات الصلة واضحة ويفهمونها فهما جيداً
  

  الشروط التي ترتبط بها التدابير غير االحتجازية  ٣-٥
 كلما لزم أن تقرر السلطة المختصة الشروط التي يتعين على الجـاني أن              ١-١٢وفقا للقاعدة   

توجب عليها أن تأخذ في االعتبار احتياجات المجتمع واحتياجـات الجـاني والمجنـي عليـه                "يراعيها  
وفي هذا المقام أيضاً يتعلق األمر بإيجاد توازن منصف بين مختلف المصـالح             ". وحقوقهما على السواء  

مجتمـع  فإذا ُأعيرت مصالح الجاني وزناً غير الوزن الذي تستحقه، فقد ال تلبى احتياجات ال             : المشروعة
لذا، يترك األمر للقاضي الفـرد أو لسـلطة         . واحتياجات المجني عليه أو المجني عليهم والعكس بالعكس       

ويسـتتبع  . أخرى مختصة باتخاذ القرارات من أجل إيجاد توازن منصف وموضوعي بين هذه المصالح            
 التي حددتها بالفعل    مبدأ الشرعية أن السلطة المنفذة ال ينبغي لها أبدا أن تفرض شروطا تتخطى الشروط             

  ٧٠.السلطة القضائية
عملية  "٢-١٢والشروط الواجب أن يتقيد بها الجاني يلزم أن تكون، كما هو وارد في القاعدة               

وفي هذا تعبير آخر عن مبدأ التدخل األدنى كما هو منصوص عليه في القاعـدة               " ودقيقة وقليلة ما أمكن   
ف احتمال ارتداد الجاني إلـى السـلوك اإلجرامـي        تستهدف إضعا "عالوة على ذلك فإن الشروط      . ٦-٢

بعبارة أخـرى مـن األهميـة       ". وتنامي فرص اندماجه في المجتمع، مع مراعاة احتياجات المجني عليه         
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 وما لم يكن واضحاً من البداية أن تحقيق         ٧١.في آن واحد   واقعية ودقيقة األساسية بمكان أن تكون هذه الشروط       
 فإنها قد تعرقل بدال من أن تسهل التقدم الممكن أن يحرزه صوب االندماج في               الشروط أمر في متناول الجاني    

أما فيما يتعلق بشرط الدقة فهو شرط مهم وذلك لمساعدة الجاني من ناحية ولفهـم الشـروط فهمـا                   . المجتمع
  ٧٢.واضحا من ناحية أخرى وكذلك لتجنب نشوء مصاعب في العالقة بين الجاني وبين المشرف

وخاة في قواعد طوكيو يمكن أن تشمل تلك الرامية إلى تعزيز جانب المسؤولية             والشروط المت 
لدى الجاني تجاه المجتمع وتجاه أسرته ومن أجل البقاء في عمله والسعي للتثقف والعيش في عنوان معين      

 وإذا كان الشرط، على سبيل المثـال،        ٧٣.واالمتناع عن االشتراك في أنشطة جنائية وتجنب أماكن محددة        
و أداء خدمات للمجتمع المحلي فينبغي أن يكون العمل المسند إلى الجاني مفيدا اجتماعيا فتتعزز بـذلك                 ه

  ٧٤.حظوظه في االندماج في المجتمع من جديد
عند بدء تطبيق التدبير غير االحتجـازي يـزود      "٣-١٢وكما هو منصوص عليه في القاعدة       

يق ذلك التدبير، بما في ذلـك واجبـات الجـاني           الجاني بشرح، شفوي وكتابي، للشروط التي تحكم تطب       
. ولكي ينجح التدبير من األساسي بطبيعة الحال أن يكون الجاني مدركا لما هـو متوقـع منـه                 ". وحقوقه

والعمل على تحديد الشروط بوضوح مهم هو اآلخر بالنسبة لسلطة التنفيذ من حيث أن ذلك يحدد المعايير                 
  ٧٥.لشروطلتقييم مدى التقيد بااللتزامات وا

وذلك وفقا لمـا    ... من جانب السلطة المختصة     " تعديل الشروط    ٤-١٢أخيراً، تجيز القاعدة    
فإذا كان الجاني قد حقق بعض التقدم صوب االندماج من جديد فـي المجتمـع               ". يحرزه الجاني من تقدم   

جابة فيمكن جعل الشروط أقل صرامة، على حين أن العكس ممكن إذا كـان الجـاني ال يبـدي االسـت                   
وهذه المرونة تمكن السلطات من تفادي التراجع عن التدبير غير االحتجازي في حالة مواجهة              . اإليجابية

  ٧٦.بعض المصاعب، حيث قد يسفر ذلك التراجع عن سجن الجاني
  

  عملية العالج  ٤-٥
 من قواعد طوكيو على األمثلة التالية لمخططات مختلفة توضـع، فـي             ١-١٣تنص القاعدة   

  ".لتلبية احتياجات الجناة بمزيد من الفعالية... مناسبة الحاالت ال
 معالجة الحاالت االجتماعية كل على حدة؛ 

 العالج الجماعي؛ 

 برامج اإلقامة في دور عالجية؛ 

 .العالج المختص لفئات مختلفة من الجناة 

ـ                 ذين إن الغرض من هذا الحكم هو االهتداء إلى أكثر أوجه المساعدة فعالية بالنسبة للجنـاة ال
يعانون من مشاكل محددة، والدعوة إلى وضع برامج جديدة لمحاولة التصدي للفئات البالغة الصعوبة من               

  ٧٧.الجناة كاألشخاص المدمنين على المخدرات والجناة ذوي السلوك الجنسي المنطوي على تجاوزات
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ـ    " مفاده أنه ينبغي     ٢-١٣وهناك مبدأ بديهي وارد في القاعدة        ون لـديهم   أن يتولى العالج فني
، ال ينبغي أن تفهم هذه القاعدة على أنها         للتعليقومع ذلك فوفقا    ".القدر الكافي من التدريب والخبرة العملية     

تحظر استخدام غير الفنيين في برامج المساعدة حيث يكون األشخاص ذوي الخبرة العمليـة بـدال مـن                  
  . وهم مكمن القوة األساسية لمثل تلك البرامج٧٨المؤهالت الفنية

وينبغي متى تقررت ضرورة العالج بذل الجهود الالزمة لفهم خلفية الجاني وشخصيته وقدراته             "
ومن الواضح أنه ما لم يتم تقييم سلوك        . وذكائه وقيمه وال سيما فهم الظروف التي أدت إلى ارتكابه الجريمة          

  . لفرد بعينهالجاني والجريمة ذاتها فسوف يكون من الصعب اختيار برنامج عالجي مالئم يكرس 
وتمشيا مع الغرض المتمثل في تعزيز االشتراك األكبر في المجتمع المحلي على صعيد إدارة              

أن "، تبيح قواعد طوكيـو للسـلطة المختصـة       )٢-١القاعدة  (القضاء الجنائي وبوجه محدد عالج الجناة       
). ٤-١٣القاعـدة   " (يـة تشرك المجتمع المحلي ونُظم الدعم االجتماعي في تطبيق التدابير غير االحتجاز          

وهذا اعتراف بأن الجماعة المحلية المجسدة في األسرة أو في الحي أو في المدرسة أو في مكان العمـل                   
أو في المنظمة االجتماعية أو الدينية على سبيل المثال يمكن أن تُسهم إلى حد كبير في اندماج الجناة من                   

  .٧٩جديد في المجتمع بشكل ناجح
  

  خالل بالشروطاالنضباط واإل  ٥-٥
مع أن ما يفرض من التدابير غير االحتجازية متوقف على موافقة الجاني فإن معظـم تلـك                 
التدابير تبقى جزاءات تعني فرض بعض القيود على حرية الشخص ولذلك فإن الجناة ربما ال يتقيـدون                 

ه مراعاتها إلى   ويجوز أن يؤدي إخالل الجاني بالشروط التي تتعين علي         "٨٠.بالشروط التي تفرض عليهم   
، فـإن حـاالت االخـتالل ال        التعليقوبحسب  ). ١-١٤القاعدة  (تعديل التدبير غير االحتجازي أو إلغائه       

تفضي جميعها إلى التعديل أو السحب ويمكن للمشرف أو للسلطة المختصة أن تعالج المخالفات الثانويـة                
  ٨١.بوسائل تتسم بأدنى صبغة رسمية

اء تدبير غير احتجازي يمكن أن تكون لـه آثار خطيـرة علـى       وبالنظر إلى أن تعديل أو إلغ     
بعد دراسة دقيقة   "الجاني فإن على السلطة المختصة أن تتخذ قرارا في هذا الشأن ولكنها ال تقوم بذلك إال                 

وهذا يعني أنـه ينبغـي أن       ). ٢-١٤القاعدة  " (للوقائع التي يدلي بها كل من الموظف المشرف والجاني        
ق في االطالع على الوثائق التي ينبني عليها طلب إجراء التعديل أو السحب والحق في               يكون للجاني الح  

 وعند فحص الطلب ينبغي للسلطة المختصة أن تنظـر          ٨٢.اإلدالء ببيانات والحق في االستماع إلى أقواله      
د اضـطلع   أيضاً في مدى امتثال الجاني بالفعل للتدابير غير االحتجازية من قبيل حقيقة أنه ربما يكون ق               
  ٨٣.بالفعل على النحو المرضي بجانب كبير من ساعات العمل المفروض لفائدة المجتمع المحلي

والمبدأ القائل بأن السجن ينبغي أن يكون عقوبة تتخذ كملجأ أخير في حاالت انتهاك الشـروط          
ينبغي " التي تنص على أنه      ٣-١٤المفروضة فيما يتصل بتدبير غير احتجازي واضح من أحكام القاعدة           

عالوة على ذلك، فـي حالـة       . أال يؤدي إخفاق التدبير غير االحتجازي تلقائيا إلى فرض تدبير احتجازي          
تعديل التدبير غير االحتجازي أو إلغائه، تسعى السلطة المختصة إلى أن تحدد تدبيرا بديال مناسبا غيـر                 

وإذا ما تبين أن ذلك البديل      " ناسبةوال تفرض عقوبة السجن إال إذا انعدمت البدائل األخرى الم         . احتجازي
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٧٨                                                           

  .المرجع نفسه ٧٩
  .٢٧المرجع نفسه، الصفحة  ٨٠
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة ٨١
  .٢٨ نفسه، الصفحة المرجع ٨٢
  .المرجع نفسه، ونفس الصفحة ٨٣
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وفي الواقع أن فرض    ). ٤-١٤القاعدة  (المالئم اآلخر لم يتوفر، عندها فقط يمكن فرض عقوبة االحتجاز           
 ولذلك يتعين   ٨٤.السجن بسبب خرق لتدبير غير احتجازي يمكن أن يكون غير متناسب مع الجرم األصلي             

ة في البت في العواقب في حالة عدم التقيد بالشـروط           على السلطات المختصة أن تتصرف بمنتهى العناي      
  .ذات العالقة بالموضوع

ويجب االنتباه أيضاً لكيال يترك الجاني يتحمل تبعات خروقات للشروط ال يالم عليهـا؛ وقـد                
الـبعض مـن هـذه      وتكون هناك على سبيل المثال أسباب عديدة لعدم قدرة الجاني على تسديد غرامـة               

مستقالً عن إرادته وهذا الجانب يجب أن يعطى ما يستحقه من الدراسة واالنتباه عندما              األسباب قد يكون    
  ٨٥.تقوم السلطة المختصة ببحث مسألة تعديل أو إلغاء تدابير غير احتجازية

تحدد بنص قانوني صالحية اعتقال الجاني الخاضع لإلشراف        " على أن    ٥-١٤وتنص القاعدة   
وفي هذا المقام أيضاً يجب أن يـؤمن االحتـرام الـدقيق لمبـدأ              ". ط  واحتجازه في حالة إخالله بالشرو    

الشرعية، بما في ذلك الضمانات القانونية األساسية التي يحق للجاني أن يتمتع بها عنـدما يحـرم مـن                   
 إلى أهمية تحديد مدة قصوى لالحتجاز قبل التحقيق واتخاذ السـلطة المختصـة              التعليق ويشير   ٨٦.حريته

  ٨٧.أن تكون الفترة محدودة وأن يتخذ القرار في أقرب وقت ممكنلقرار؛ وينبغي 
 ٦-١٤ تـؤمن القاعـدة      ٦-٣أخيراً، تمشياً مع الضمانة القانونية العامة الواردة في القاعـدة           

عندما يعدل التدبير غيـر     " الحق في االستئناف أمام هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة مختصة          "للجاني  
  .االحتجازي أو يلغى

إن اإلشراف على إجراءات غير احتجازية يستهدف الحد من عودة الجاني إلى اًإلجرام 
والحاجة إلى اإلشراف تتوقف على . ومساعدته على االندماج من جديد في المجتمع

 .طبيعة التدبير غير االحتجازي المعني

ويتم االضطالع باإلشراف من قبل هيئة مختصة وفقاً للشروط التي ينص عليها 
  .انونالق

ويجب تكييف اإلشراف بحسب احتياجات الجاني ونجاح هذا اإلشراف يتوقف على 
  .ويجب إعادة النظر فيه بصورة دورية. موافقته ومشاركته وتعاونه

تقوم السلطة المختصة بتحديد مدة التدبير غير اإلجرائي وفقا للقانون؛ ويمكن إنهاء 
  .تضت مصلحة الجاني ذلكاإلجراء في وقت مبكر ويجوز كذلك تمديده إذا اق

والشروط التي تفرض على التدابير غير االحتجازية يجب أن تأخذ بعين االعتبار 
وينبغي أن تكون . احتياجات المجتمع واحتياجات وحقوق الجاني والمجني عليه

  .الشروط واقعية ودقيقة وأن توضح للجاني شفوياً وخطياً
للتصدي الحتياجات ومشاكل وقد تدعو الضرورة إلى وضع مخططات عالج خاص 

  .فئات من الجناة بالغة الصعوبة
وفي حالة اإلخالل بالشروط التي تفرض على التدابير غير االحتجازية يجوز تعديل 

بيد أن ذلك اإلخالل ال ينبغي أن يكون موجبا تلقائيا للحرمان . تلك التدابير أو إلغاؤها
 .من الحرية

  .المرجع نفسه ٨٤                                                           
  .المرجع نفسه ٨٥
  .المرجع نفسه ٨٦
  .المرجع نفسه ٨٧
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اختيارفي  ين والمحامين   دور القضاة والمدعين العام  .٦
بدائل للسجن

للقضاة والمدعين العامين والمحامين دور أساسي في البت فيما إذا كان ينبغي إخضاع الجنـاة               
ومما ال شك فيه أن السلطات التـي يكتسـبها أصـحاب المهـن              . لتدابير غير احتجازية بدالً من السجن     

 تختلف اختالفا كبيراً ولكن بـالنظر إلـى اآلثـار           القانونية بموجب القوانين المحلية حول هذا الموضوع      
الضارة التي يلحقها السجن بالجناة األحداث بوجه خاص وبالنظر كذلك إلى التكاليف االجتماعية الباهظة              
الناجمة عن السجن ينبغي تقصي كل الفرص إلتاحة المجال للجناة لكي يعاد تأهيلهم بوسائل أقل جذريـة                 

  .ن السجنربما تكون أكثر فاعلية م
بيد أن االستخدام المعمم للتدابير غير االحتجازية يقتضي تطوير شبكة هائلة من األشـخاص              
المهرة ال داخل الهيئات القضائية وهيئات االدعاء فقط ولكن داخل السلطات اإلدارية واالجتماعية علـى               

افة المستويات بغيـة    على هذا النحو يلزم أن تُبذل جهود متضافرة من جانب السلطات على ك            . حد سواء 
صياغة طائفة من التدابير غير االحتجازية الممكن تطبيقها بمرونة وتكييفها بحسب االحتياجات المحـددة              

  .لكل جان من الجناة
والقضاة والمدعون العامون والمحامون، بما لهم من روابط وثيقة بشكل خاص وتجارب بشأن             

همية بالغة يلعبونه في تحديد المشاكل والحلول المالئمة وفي  الجناة المشتبه بهم أو المتهمين، لهم دور ذو أ        
  .تنشيط مناقشة مفتوحة في المجتمع بخصوص اإلجرام وسبل معاقبة الجناة

  

 مالحظات ختامية  .٧
ركّز هذا الفصل على توضيح بعض السمات األساسية لقواعد األمم المتحدة النموذجية الـدنيا              

ية التي هي عبارة عن أداة تشجع بشـكل قـوي اسـتخدام التـدابير غيـر                 بشأن التدابير غير االحتجاز   
االحتجازية كلما كان محتمال أن تعزز هذه التدابير حظوظ اندماج الجاني من جديد فـي المجتمـع مـع                   

والتدابير غير . مراعاة مصالح ذلك المجتمع والوقاية من الجريمة واحترام القانون ومصالح المجني عليهم
ميدان قانوني لم يستكشف االستكشاف الكامل حتى اآلن ولكنه يبشر بفوائد جمة تعود علـى               االحتجازية  

والعقوبات الواجب إنزالها جزاء جرائم جنائية تشـكل علـى          . المجتمع المحلي وعلى الجناة في آن واحد      
 ومع ما تشهده  . العموم موضوعا لنقاش متواصل وفحص دقيق بشكل خاص فيما يتصل بالجناة األحداث           
بمعناهـا العـام    مجتمعاتنا من تطور وتغيير كذلك تتطور إلى حد ما الجرائم المرتكبة ومسألة العقوبات              

  .ستظل على هذا النحو موضوعا مثار اهتمام كبير بالنسبة للمجتمع المحلي
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  الفصل العاشر.......
في مجال إقامة  حقوق الطفل

............................ العدل
 األهداف المتوخاة 

اطالع المشاركين على القواعد القانونية الدولية الرئيسية المتصلة بحقوق الطفل في مجال  • 
  إقامة العدل وأغراضها الرئيسية؛

  صص للطفل في مجال إقامة العدل؛تحديد الضمانات اإلجرائية الواجب أن تخ •
تشجيع المشاركين على تطوير سبل تؤمن قيامهم بشكل روتيني بتطبيق هذه الحقوق  •

 .والضمانات عندما يواجهون األطفال أثناء توليهم إقامة العدل

 

 أسئلة 

ما هي المشاكل المحددة التي واجهتموها في عملكم فيما يخص األطفال واألحداث أثناء  • 
  وليكم إقامة العدل؟ت

  كيف حاولتم أن تحلوا هذه المشاكل؟ •
هل سعيتم للرجوع إلى القواعد القانونية الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل بغية تسوية مشكلة  •

  من المشاكل المعنية؟
ما هو المركز القانوني الذي تحتله اتفاقية حقوق الطفل في بلدكم؟ ما هو األثر القانوني الذي  •

   حتى اآلن؟ترتب عليها
للطفل وجود في النظام القانوني المحلي الذي تعملون فيه؟ إذا " المصالح الفضلى"هل لمفهوم  •

  كان لها وجود فما معناها وكيف ستطبق؟
إلى أي مدى يسمح للطفل بأن يشارك في اتخاذ القرارات المتعلقة به في النظام القانوني الذي  •

 ظر الجنائية وإجراءات االنفصال والتبني؟تعلمون فيه؟ يرجى فحص الوضع من وجهة الن

  ما هو سن المسؤولية الجنائية في البلد الذي تعملون فيه؟ •
هل يمكن أن تفرض عقوبات بالسجن على األطفال الذين هم دون سن الثامنة عشرة في البلد  •

 الذي تعملون به، وإذا كان األمر كذلك ما مدة هذه العقوبات؟
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 )تابع (أسئلة 

بيعة التدابير غير االحتجازية المتاحة في مواجهة الجرائم التي يرتكبها األطفال أو ما ط • 
 األحداث في بلدكم؟

 ما هي األسس التي يستند إليها في فصل طفل عن أبويه في البلد الذي تعملون فيه؟ •

هل يسمح بالتبني في البلد الذي تعملون فيه؟ وإذا كان مسموحا به فهل للطفل حق في أن  •
ر عن آرائه بشأن رغبته بالتبني؟يعب 

البلدان التي تعملون فيها بغية اطالع أصحاب المهن / ما هي التدابير التي اتخذت في البلد •
القانونية على المبادئ القانونية التي تتضمنها اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك 

 القانونية األخرى ذات العالقة بالموضوع؟

   

 نونية ذات الصلةالصكوك القا 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،  •
  ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  •

*****  
 ١٩٥٩إعالن حقوق الطفل،  •

  ١٩٨٥، )ينكقواعد بي(قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث  •
  ١٩٩٠ المجردين من حريتهم، قواعد األمم المتحدة لحماية األحداث •
  ١٩٩٠، )مبادئ الرياض التوجيهية(مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث  •
اإلعالن المتعلق بالمبادئ االجتماعية والقانونية المتصلة بحماية األطفال ورعايتهم مع  •

  ١٩٨٦االهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، 
دئ توجيهية للعمل بشأن األطفال في نظام العدالة الجنائية، مرفق قرار المجلس مبا •

  .، بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث١٩٩٧/٣٠االقتصادي واالجتماعي 
  الصكوك اإلقليمية

  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •
  ١٩٩٠الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل،  •
  ١٩٦٩لحقوق اإلنسان، االتفاقية األمريكية  •
  ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •

****  
 الصادرة عن لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا المقدمة إلى الدول R (87) 20التوصية رقم  •

 األعضاء بشأن ردود الفعل االجتماعية على إجرام األحداث
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 مقدمة  .١

ل هذا الفصل، موضوع حقوق الطفل فـي حـد ذاتهـا بـل              مثلما يدل عليه عنوانه، لن يتناو     
 وعلـى   ١بحقوق الطفل في مجال إقامة العـدل      سيقتصر على المعايير القانونية الدولية الرئيسية المتعلقة        

الرغم من أن معاهدات حقوق اإلنسان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقيـات               
 على األطفال إال أن منطلق التحليل في هذا الفصل سـيكون اتفاقيـة حقـوق                الدولية تنطبق هي األخرى   
 ٨ والتي بلغ عدد الدول التي صـدقت عليهـا، حتـى             ١٩٩٠سبتمبر  / أيلول ٢الطفل التي بدأ نفاذها في      

هذه االتفاقية تطورت لتصبح أداة قانونية عالمية النطاق أساسية لتعزيز          .  دولة ١٩١،  ٢٠٠٢فبراير  /شباط
طفل عموما، وفي جملة أمور، حقوق األطفال الذين يقام بشأنهم العدل عن طريـق اإلجـراءات                حقوق ال 

وجاءت هذه االتفاقية كرد متأخر للوفاء بالحاجة الملحة لوضـع          . الجنائية والمتعلقة باالنفصال أو التبني    
صـالحه التـي    وثيقة ملزمة قانونا من شأنها أن تركز حصراً على االحتياجات المحددة للطفل وعلـى م              

وقبل اعتماد هذه االتفاقية كان الطفـل       . تختلف، مثلما سيتبين أدناه، من نواح عديدة عن احتياجات الكبار         
 الذي ال يغطي من ناحية أخـرى، مختلـف القضـايا            ١٩٥٩بالفعل هو محور إعالن حقوق الطفل لعام        

  .المتصلة بإقامة العدل بما في هذه العبارة من معنى
لفصل القواعد المتضمنة بوجه خاص في قواعد األمم المتحدة النموذجيـة           وسوف يبحث هذا ا   

وقواعد األمم المتحدة لحماية األحداث المجردين مـن        ) قواعد بيكين (الدنيا إلدارة شؤون قضاء األحداث      
بالرغم مـن أن    ) مبادئ الرياض التوجيهية  (حريتهم ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح األحداث         

الصكوك ال تخلق التزامات ملزمة قانونا إال أن البعض من القواعد الواردة فيها ملزمة بالنسبة للدول                هذه  
نظراً ألنها متضمنة في اتفاقية حقوق الطفل، على حين أن بعض الصكوك األخرى يمكن اعتبـار أنهـا                  

ذرع بها بشكل متسـق      ولجنة حقوق الطفل تت    ٢."مزيدا من التفاصيل بشأن محتويات الحقوق القائمة      "توفر  
وأخيراً سـتتم   .  من االتفاقية  ٤٠ و ٣٩ و ٣٧حين ترى أن تقارير الدول األطراف المقدمة بموجب المواد          

اإلشارة  إلى القواعد القانونية اإلقليمية فضالً عن السوابق القضائية العالمية واإلقليمية كلما كانـت لهـا                 
  .عالقة بالموضوع

متصلة بإدارة شؤون األحداث سيتناول هذا الفصل معنـى         وعلى إثر وصف للهموم الراهنة ال     
وبعض المبادئ األساسية الناظمة إلقامة العدل، وغايات قضاء األحداث وواجـب إنشـاء             " الطفل"عبارة  

وسوف يبين هذا الفصل ببعض من التفصيل القواعد المتصـلة بالطفـل المـتهم              . نظام لقضاء األحداث  
 سينتقل الفصل إلى النظر في حقوق الطفل والعقوبات الجنائية وحقوق           وأخيراً. والطفل المجرد من حريته   

الطفل فيما يتصل بإجراءات االنفصال والتبني ودور أصحاب المهن القانونية في ضمان حقـوق الطفـل                
  .أثناء إقامة العدل

  
  المصطلحات  ١-١

ت الجنائية علـى    تشير إلى اإلجراءا  " قضاء األحداث "تفاديا للخلط يلزم اإلشارة إلى أن عبارة        
  .تشمل كافة اإلجراءات الجنائية منها والمتعلقة باالنفصال والتبني" إقامة العدل"حين أن عبارة 

  
الصفحة ) ١٩٩٨، فنيويورك، اليونيسي(  حقوق الطفل الخاص باتفاقيةكتيب التنفيذ لالطالع على مصدر كامل ومهم يتعلق بحقوق الطفل، انظر ١                                                           

  ).كتيب التنفيذبيشار إليه فيما بعد (، ٦٨١
 Statement as to the Beijing Rules, “The United Nations and Juvenile Justice: A Guide to International Standards and Best انظر ٢

Practice”, in International Review of Criminal Policy, Nos. 49 and 50, 1998-1999 (New York, United Nations, 1999), p. 5, para. 
38 (hereinafter referred to as The United Nations and Juvenile Justice).  
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 هموم دائمة: إقامة العدل واألطفال  .٢

بالرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل برهنت على أنها معلم رئيسي على طريق تعزيز وحمايـة                
، هناك العديد من التحديات الواجب التغلب عليها في العديد من البلدان            حقوق الطفل على الصعيد العالمي    

قبل أن يمكن القول بأن هذه الحقوق أصبحت حقيقة واقعة بما في ذلك بوجه خاص في الحـاالت التـي                    
وعنف الشرطة ضد األطفال أمر شائع وكذلك حاالت اختفائهم غيـر           . يخالف فيها األطفال القانون السائد    

تقالهم التعسفي واستخدام السجن لمخالفات بسيطة من طرف صغار السن للقانون بالرغم من             الطوعي واع 
وغالبا ما يتعرض األطفال، لالحتجاز في ظروف غير        . أن المفروض أال يستخدم السجن إال كملجأ أخير       

ـ             ة كـإجراء   مقبولة ويتعرضون للعنف أثناء االحتجاز، في مخالفة للقانون الدولي،بما يشمل العقوبة البدني
. تأديبي وفي بعض البلدان يعدم األطفال لجرائم ارتكبت عندما كان سنهم يقـل عـن الثمانيـة عشـرة                  
. والجانيات صغيرات السن ضعيفات بشكل خاص واحتياجاتهم يجب التصدي لها علـى النحـو الفعـال               

المهم مـن الحمايـة   فالتحديات المطروحة مستقبال ضخمة على هذا النحو ولتحقيق التقدم في هذا الميدان            
 والتنفيذ الفعال   ٣.القانونية يلزم أن تبذل جهود حازمة ومتضافرة وفعالة على المستويين الدولي والوطني           

لحقوق الطفل تغدو على هذا النحو مسؤولية كافة الحكومات وأصحاب المهن القانونية فضال عن جميـع                
  .ب واألصدقاء والمدرسينالبالغين الذين يتعاملون مع األطفال مثل اآلباء واألقار

  

 "الطفل"تعريف   .٣
  

  سن البلوغ عموماً  ١-٣
ألغراض هذه االتفاقية، يعني الطفل كل إنسان       " من اتفاقية حقوق الطفل على أنه        ١تنص المادة 

وفيمـا يخـص    ". لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه              
هل هي تبدأ مع المولد أو في       .  ال تقف االتفاقية أي موقف فيما يخص متى تبدأ هذه الطفولة           ةبداية الطفول 

على أن هذه القضية ليست بحاجة إلـى أن تُنظـر           . مرحلة أخرى معينة مثل اللحظة التي يتم فيها الخلق        
  ٤.بمزيد من التفصيل ألغراض هذا الفصل

 االتفاقية تتضمن بعض المرونة، يجـب        وعلى حين أن   نهاية مرحلة الطفولة  أما فيما يخص    
افتراض أن الدول األطراف ال يسمح لها بأن تحدد سنا للرشد متدنية على النحو الـذي ال مبـرر لــه                     

وواضح من العمل الذي أنجزته لجنة حقوق الطفل، وهـي          . لتتجنب التزاماتها القانونية بموجب المعاهدة    
تنفيذها، أن تحديد سن أدنى، ألغراض منها الزواج والعمالـة     الهيئة التي ُأنشئت  بموجب االتفاقية لرصد        

يجب أن يحترم االتفاقية ككل وخاصة المبدأ األساسي المتمثل في المصالح الفضلى للطفل ومبـدأ عـدم                 
  ٥.التمييز

  

 ,Eric Sottas and Esther Bron, Exactions et Enfants, Geneva لالطالع على مسح النتهاكات حقوق الطفل انظر على سبيل المثال٣                                                           
OMTC/SOS Torture, 1993, 84 pp.  

  .٤-١، الصفحات كتيب التنفيذ لالطالع على مناقشة مفصلة لهذه القضية انظر ٤
؛ ووثيقة األمم المتحدة ١٠، الفقرة السلفادور: مالحظات ختامية أبدتها لجنة حقوق الطفل، CRC/C/15/Add.9 وثيقة األمم المتحدة ٥

CRC/C/15/Add.44 ،٢٥ و١١، الفقرتان السنغال: مالحظات ختامية.  
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  سن المسؤولية الجنائية  ٢-٣
 فـي    ال تقرر االتفاقية سنا محددة بل هـي تـنص          ،سن المسؤولية الجنائية  أما فيما يخص    

تحديد سن دنيـا يفتـرض دونهـا أن         "على أن تسعى الدول األطراف بوجه خاص إلى         ) أ)(٣(٤٠المادة
االفتقار "ولذلك الحظت لجنة حقوق اإلنسان بقلق أن        ". األطفال ليس لديهم األهلية النتهاك قانون العقوبات      

وأوصت بأن تحدد تلـك     " ات يفترض دونها أن الطفل ال يملك األهلية النتهاك قانون العقوب          إلى سن دنيا  
 وأعربت أيضاً عن قلقها فيما يخص القوانين الجنائية التي تحدد سـن المسـؤولية               ٦.السن بواسطة قانون  

 ٧" متدنيـة جـداً   " على سبيل المثال وهي سن تعتبر في نظـر اللجنـة              العاشرة أوالسابعة  الجنائية عند   
قيا يرمي إلى زيادة السـن الـدنيا القانونيـة          والحظت اللجنة، عند بحثها لمسودة تشريع في جنوب أفري        

تظـل  "للمسؤولية الجنائية من سبع إلى عشر سنوات الحظت اللجنة أنها تبقى قلقة بسبب أن هذه السـن                  
 وبالرغم من القلق الذي أبدته مرات عدة إزاء االنخفاض الكبيـر            ٨.متدنية نسبيا كسن للمسؤولية الجنائية    

  .المستوى المحلي لم تقترح اللجنة ما عسى أن تكون سناً مالئمةفي سن المسؤولية الجنائية على 
وأعربت اللجنة عن قلقها الخاص حين عومل األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السادسة              

وفي نظر اللجنة أن الدول األطراف في       . عشرة والثامنة عشرة معاملة الكبار في تطبيق القانون الجنائي        
فر لكافة القاصرين الذين هم دون الثامنة عشرة حماية خاصة لألطفال ينص عليهـا              االتفاقية ينبغي أن تو   

  ٩.قانون جنائي
*****  

 ١٧وجدير بالمالحظة في هذا الصدد أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في تعليقها العام رقم               
سـن المحـددة     من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية شددت علـى أن ال            ٢٤بشأن المادة   

ال ينبغي أن تكون منخفضة بشـكل  " أو قانون العمل المسؤولية الجنايةألغراض مثل المسائل المدنية أو     
غير معقول وأنه ال يمكن على أية حال لدولة طرف أن تعتبر نفسها في حل من التزاماتها بموجب العهد                   

م بلغوا سن الرشد بموجب القانون      بالرغم من أنه  . فيما يخص األشخاص الذين هم دون سن الثامنة عشرة        
  ١٠."المحلي السائد

ال تقرر أي   " من العهد، أن هذه المادة       ١٠ على المادة    ٢١الحظت اللجنة في التعليق العام رقم       
أن هذا يلزم أن يحدد من قبل كل دولـة طـرف فـي ضـوء                "وأضافت أنه على حين     " حد لسن الحدث  

 تشـير   ٦ من المادة    ٥روف السائدة، ترى اللجنة أن الفقرة       الظروف االجتماعية والثقافية وغيرها من الظ     
إلى وجوب معاملة كافة األشخاص الذين تقل سنهم عن الثامنة عشرة ينبغي أن يعاملوا بوصفهم أحـداثاً،                 

 وتجدر اإلشارة في هذا الصدد إلى أنـه وفقـا           ١١."وذلك في المسائل المتصلة بالعدالة الجنائية على األقل       
ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنـة            "العهد الدولي   من  ) ٥(٦للمادة  

  ".عشرة من العمر

  .، والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٢٥ و١١، الفقرتان السنغال: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.44 وثيقة األمم المتحدة ٦                                                           
 الفقرة ،)٢٠٠٠ (نلدورة الثالثة والثالثيتقرير بشأن ا: لجنة حقوق الطفل، CRC/C/94 }، انظر وثيقة األمم المتحدة ) سنوات٧( فيما يخص الهند ٧

  .١٤٣، انظر المرجع نفسه، الفقرة ) سنوات١٠( وفيما يخص سيراليون ٥٨
  .٤٣٠ المرجع نفسه، الفقرة ٨
 ؛٢٤٠ و٢١٩٠، الفقرتان )١٩٩٨(تقرير عن الدورة الثامنة عشرة ، CRC/C/79 انظر على سبيل المثال فيما يخص مالديف، وثيقة األمم المتحدة ٩

، ١٤٥ و١٢٥؛ وفيما يخص فيجي، المرجع نفسه، الفقرتان ٩٨ و٨٣وفيما يخص جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، المرجع نفسه، الفقرتان 
  .٢٦٣وفيما يخص لكسمبرغ، المرجع نفسه، الفقرة 

تحظر المادة . ١٤- ٤ الصفحتان ،كتيب التنفيذضاً وانظر أي. ٤، الفقرة ١٣٣ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة انظر ١٠
 من العهد أمورا منها التمييز ضد الطفل وتُعلن حق كل طفل في أن تتخذ تدابير لحمايته وفي وجوب تسجيله فور والدته وإعطائه اسما يعرف به ٢٤

  . وحقه في اكتساب جنسية
  .١٥، الفقرة ١٤٣فحة ، الصمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ١١
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*****  
يشـار  (من قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون األحداث          ) ١(٤وتنص القاعدة   
وم تحديد سن للمسؤولية الجنائيـة      في النُظم القانونية التي تسلم بمفه     "على أن   ) إليها فيما بعد بقواعد بيكين    

لألحداث، ال يحدد هذا السن على نحو مفرط االنخفاض، وتؤخذ في االعتبار حقائق النضـوج العـاطفي                 
  : على هذا الحكم على ما يليالتعليقوينص ". والعقلي والفكري

ويتمثل . ةتتفاوت السن الدنيا للمسؤولية الجنائية تفاوتا كبيراً نظرا لعوامل التاريخ والثقاف          "
النهج الحديث في النظر فيما إذا كان الطفل يستطيع أن يتحمل التبعات المعنوية والنفسـية               

هل يمكن مساءلة الطفل، مع مراعاة قدرته الفردية على التمييـز           : للمسؤولية الجنائية، أي  
فإذا حددت سن المسؤولية الجنائيـة      . والفهم، عن سلوك يعتبر بالضرورة مناوئاً للمجتمع      

عند مستوى منخفض جدا أو إذا لم يوضع لها حد أدنى على اإلطالق، فإن فكرة المسؤولية 
تصبح ال معنى لها وهناك بوجه عام عالقة وثيقة بين فكرة المسؤولية عن السلوك الجانح               

مثل الحالة الزوجية   (أو اإلجرام وغير ذلك من الحقوق والمسؤوليات االجتماعية األخرى          
  ).مدني، وما إلى ذلكوبلوغ سن الرشد ال

  ".ولذلك ينبغي بذل جهود لالتفاق على حد أدنى معقول للسن يمكن تطبيقه دولياً

*****  
بيد أنه تبقى هناك تفاوتات كبيرة بين البلدان حتى على المستوى اإلقليمي؛ فأوروبا على سبيل               

وبما أنه  . ة سنة من العمر   المثال تختلف فيها سن المسؤولية الجنائية ما بين سبع سنوات إلى ثماني عشر            
" في هذه المرحلة أي معيار واضح مشترك فيما بين الدول األعضاء فـي مجلـس أوروبـا                "ليس هناك   

من أن إنكلترا وويلز هما من بين الواليـات         "خلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أنه بالرغم         
الجنائية منخفضة، ال يمكن أن يقال سن العاشرة        القضائية األوروبية القليلة التي أبقت على سن للمسؤولية         

صغيرة إلى الحد الذي تتباين فيه بشكل ال متناسب مع الحد العمري المتـوخى فـي الـدول األوروبيـة                 
 من االتفاقية األوروبيـة     ٣ واألخذ بسن المسؤولية الجنائية لطفل صغير ال يشكل خرقا للمادة            ١٢.األخرى

 ١٣.ر منها توفير الحماية من المعاملة والعقوبة الالإنسانية أو المهينـة          لحقوق اإلنسان التي تنص على أمو     
      غير أنه للحكم باالستناد إلى عمل لجنة حقوق الطفل كما هو موصوف أعاله يبدو سـن العاشـرة كحـد

  .يخرق اتفاقية حقوق الطفل

والدول .  هو الثامنة عشرة من العمر ما لم يتقرر خالف ذلكسن الرشد المدنيإن 
تزمة قانونا، بتحديد العمر األدنى للزواج والعمل والخدمة العسكرية، باحترام مل

 .المصالح الفضلى للطفل ومبدأ عدم التمييز

 ويجب أال تكون تلك .السن الدنيا للمسؤولية الجنائيةيجب على الدول أن تقرر 
السن الدنيا منخفضة بشكل ال مبرر لـه كما ينبغي أن تراعي المصالح الفضلى 

واألحداث الذين تقل أعمارهم عن الثمانية عشر عاما يجب . لطفل ومبدأ عدم التمييزل
 . من الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الجنائي للطفلاالستفادةأن يمكنوا من 

  

                                                           ١٢ ; the text of this judgment can be 72. para, 1999 December 16the United Kingdom, judgment of . v. Court HR, Case of T. Eur
int.coe.echr.wwwfound at .  
-Eur. Court HR, V. v. the United Kingdom, judgment of 16 December 1999, Reports 1999 المرجع نفسه، الصفحة نفسها، انظر أيضاً ١٣

IX, p. 144, para. 74.  
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 المبادئبعض  :حقوق الطفل في مجال إقامة العدل .٤
األساسية

المبادئ العامة التي تحكم النظر في كافة المسائل        يوفر قانون حقوق اإلنسان الدولي عددا من        
وسوف يعنى هذا القسم بأربعة من أهـم  . المتصلة بحقوق الطفل بما في ذلك إدارة شؤون قضاء األحداث         

حق الطفل في الحياة والبقاء     ) ٣(المصالح الفضلى للطفل،    ) ٢(مبدأ عدم التمييز،    ) ١(هذه المبادئ وهي    
وهذه المبادئ العامة تنظر فيها بشكل متسق لجنة حقوق الطفـل           .  آراء الطفل  واجب احترام ) ٤(والنماء،  

توجـه  "حيث يجب على الدول األطراف أن تؤمن كون هذه المبادئ           : فيما يتصل ببحثها للتقارير الدولية    
ـ                ة المناقشة المتعلقة بالسياسة العامة واتخاذ القرارات إلى جانب كونها مدمجة على النحو المالئم في كاف

التنقيحات القانونية وكذلك في القرارات القضائية واإلدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي لهـا              
  ١٤."تأثير على الطفل

  
  مبدأ عدم التمييز  ١-٤

  : من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي٢تنص المادة 
فـل  تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية وتضمنها لكـل ط             -١"

يخضع لواليتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه               
أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره                 
أو أصلهم القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو ثروتهم أو إعاقتهم أو مولدهم أو أي وضع                

  .آخر

ذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال            تتخ  -٢
التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو األوصياء القانونيين عليـه أو               

  ".أعضاء األسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

ن قلقها عموما فيمـا يخـص بعـض المجموعـات           واللجنة المعنية بحقوق الطفل قد أعربت ع      
وأثناء المناقشة العامة التي دارت حول إدارة        ١٥.األطفال في نظام العدالة الجنائية    الضعيفة من األطفال مثل     

 ُأعرب عن القلق الخاص     ١٩٩٥نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٣شؤون قضاء األحداث والتي نظمتها اللجنة في        
يير ذات طابع ذاتي واعتباطي كما هو الشأن بالنسبة لسن البلوغ وسن التمييز بشأن أمثلة استخدمت فيها معا"

لم تزل سائدة في تقييم المسؤولية الجنائية لألطفال وفي البت في التدابير التـي تنطبـق                " أو شخصية الطفل  
لتمييـز  إزاء عدم كفاية التدابير الرامية إلـى منـع ومكافحـة ا           " وأخيراً أعربت اللجنة عن القلق       ١٦.عليهم

  ١٧.في بلغاريا" الممارس ضد أطفال الغجر واألطفال المعوقين واألطفال الذين يولدون خارج عش الزوجية
*****  

 من الميثاق األفريقي لحقوق ورفـاه       ٣ويرد مبدأ عدم التمييز أيضا، في جملة أمور في المادة           
دم التمييز والمسـاواة فـي سـائر        كما تبقى األحكام المتعلقة بع    . من قواعد بيكين  ) ١(٢األطفال والمادة   

على سبيل المثال المادتـان     (صكوك حقوق اإلنسان ذات الطابع العام صالحة عند تطبيقها على األطفال            

  .١٤٩، الفقرة )١٩٩٩(التقرير عن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90 انظر على سبيل المثال ما يتعلق بفانواتو، في وثيقة األمم المتحدة ١٤                                                           
  .٧٥ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة العشرين ، CRC/C/84  انظر على سبيل المثال ما يتعلق ببليز، في وثيقة األمم المتحدة١٥
  .٢١٨ الفقرة ،)١٩٩٥(التقرير بشأن الدورة العاشرة ، CRC/C/84 وثيقة األمم المتحدة ١٦
  .١٢ الفقرة ،بلغاريا: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.66 وثيقة األمم المتحدة ١٧



  وق الطفل في مجال إقامة العدل حق- الفصل العاشر 
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من الميثاق األفريقـي ِبشـأن      ٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة          ٢٦و) ١(٢
 مـن  ١٤تفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان، والمـادة    من اال٢٤ و١حقوق اإلنسان والشعوب، والمادتان  
  ).االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

ويرد المزيد من المعلومات بشأن مبدأ المساواة وعدم التمييز في الفصل الثالث عشر من هذا               
  .الدليل

  
  المصالح الفضلى للطفل  ٢-٤

شأن مبدأ المصالح الفضلى ونصها     من اتفاقية حقوق الطفل الحكم الرئيسي ب      ) ١(٣تعتبر المادة   
  :كاآلتي

في جميع اإلجراءات التي تتعلق باألطفال، سواء قامت بها مؤسسـات الرعايـة               -١"
االجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئـات التشـريعية،              

  ".يولى االعتبار األول لمصالح الطفل الفضلى

فحص ما إذا كانت الدول األطراف تراعي المراعاة الواجبـة مبـدأ            تقوم لجنة حقوق الطفل ب    
المصالح الفضلى للطفل في تشريعاتها المحلية وتطبيقها في مجاالت مثل التعريف القانوني لمفهوم الطفل              

 وقد عبرت على سبيل المثـال عـن         ١٨.خاصة فيما يتعلق بالسن الدنيا للزواج والعمل والخدمة العسكرية        
عدم كفاية االعتبار الذي أولته السلطات لمبدأ المصالح الفضلى للطفل في           "ص بلغاريا بسبب    قلقها فيما يخ  

تصديها لحاالت اعتقال األطفال والتخلي عنهم وكذلك فيما يتصل بحق الطفل في اإلدالء بشـهادته أمـام                 
  ١٩."المحاكم

ارات تمس الطفل   فيما يتخذ من قر   " األولييلزم أن تكون االعتبار     "وحقيقة كون مصالح الطفل     
قـد  "بل  " دليل على أن المصالح الفضلى للطفل لن تكون أوال العامل الوحيد والمسيطر الواجب النظر فيه              

تكون هناك مصالح جديرة باالستئثار باالهتمام أو متضاربة مثال فيما بين األطفال أنفسـهم وفيمـا بـين                  
يجب " ومصلحة الطفل، من ناحية أخرى،       ٢٠."مجموعات متباينة من األطفال وفيما بين األطفال والبالغين       

يلزم البرهنة على أن مصالح الطفل قد تـم تقصـيها وأخـذت فـي               "و" أن تكون موضوعا للنظر النشط    
  ٢١".الحسبان بوصفها اعتبارا أوليا

*****  
أن تكون المصـالح    "من الميثاق األفريقي بشأن حقوق ورفاه الطفل تنص على          ) ١(٤والمادة  

ت اعتبار أولي في كافة اإلجراءات المتعلقة بالطفل التـي يتخـذها أي شـخص أو أي                 الفضلى للطفل ذا  
وبالرغم من أن مبدأ المصالح الفضلى للطفل ليس مدرجا صراحة في العهـد الـدولي الخـاص                 ". سلطة

المصـلحة الغالبـة    "بالحقوق المدنية والسياسية إال أن اللجنة المعنية بحقوق اًإلنسان قد شددت علـى أن               
  ٢٢.يجب أن توضع في الحسبان فيما يتصل بانحالل عقدة الزواج بين األبوين" طفاللأل

  

  .١٠ الفقرة ،السلفادور: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.9المتحدة  انظر على سبيل المثال، وثيقة األمم ١٨                                                           
  .١٢ الفقرة ،بلغاريا: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.66 وثيقة األمم المتحدة ١٩
  .٤٠ الفقرة ،كتيب التنفيذ ٢٠
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة٢١
مجموعة التعليقات العامة الصادرة  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الوارد في  من العهد٢٤، بشأن المادة ١٧ انظر التعليق العام رقم ٢٢

  .٩، الفقرة ١٣٨، الصفحة ٢٣ بشأن المادة ١٩؛ انظر كذلك التعليق العام رقم ٦، الفقرة ١٣٣ الصفحة ،عن األمم المتحدة



   حقوق الطفل في مجال إقامة العدل- الفصل العاشر 

 ٣٦٩ العامين والمحاميناة والمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقض: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء  ٣-٤
أن تعترف الدول األطراف بأن لكل طفل حقـاً         " من اتفاقية حقوق الطفل على       ٦تنص المادة   

وتضـمن  ). ٢الفقرة  " (الطفل ونموه تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء       "وأنها  ) ١الفقرة  " (أصيالً في الحياة  
" حقاً أصيالً في الحياة، يتوجب حمايته قانونـا       "الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل لكل طفل         من   ٥المادة  

بكفالة أقصى حد ممكن من البقاء والحماية والنمـو         ""وتتعهد الدول األطراف باإلضافة إلى ذلك       ) ١الفقرة  (
  ).٢الفقرة " (للطفل

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٦ في الحياة محمي أيضاً بموجب المادة        وحق الطفل 
 من االتفاقيـة األمريكيـة      ٤ من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة         ٤والسياسية والمادة   

  . من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان٢لحقوق اإلنسان والمادة 
من اتفاقية حقوق الطفل توضح أيضاً أنه قد يتعـين علـى            ) ٢(٦ة  والصيغة الواردة في الفقر   

األطفـال الخاضـعين    " بقـاء ونمـو   " بغية توفير أقصى مستوى      تدابير إيجابية الدول األطراف أن تتخذ     
لجملة مـن األمـور     " أن تتخذ التدابير المالئمة   "وعلى هذا النحو قد يتعين على الدول        . لواليتهم القضائية 

" ما يلزم من المساعدة الطبية والرعاية الصحية      "أو تقديم   " من معدل وفيات الرضع واألطفال    التقليل  "منها  
وهناك تدابير أخرى يمكن للدول أن تتخـذها بغيـة          ).  من اتفاقية حقوق الطفل    ٢٤راجع المادة   (لألطفال  

لغذاء المالئم والماء   توفير ا : حماية الحق األصيل لألطفال في الحياة ومن بين هذه التدابير العديدة ما يلي            
الصالح للشرب ومنع عقوبة اإلعدام ومنع وحظر اإلعدام خارج نطاق القانون وحاالت اإلعدام التعسـفي               

وقد يلزم باإلضافة إلى ذلك على الدول األطراف أن         . ٢٣.أو بإجراءات موجزة وحاالت االختفاء القسري     
نزاعات المسلحة وأن تتخذ تدابير إلعـادة تأهيـل         تتخذ تدابير فعالة لحماية األطفال من اآلثار السلبية لل        

  ٢٤.األطفال ضحايا مثل تلك النزاعات
*****  

 ٦ بشأن المـادة     ٦ومثلما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التعليق العام رقم             
لحـق  ا"أن عبـارة    "وفي رأيها   " إن حق الطفل تم على الدوام تفسيره بشكل ضيق جدا         "من العهد الدولي    

ال يمكن فهمه الفهم الصحيح بشكل تقييدي وحماية هذا الحق تستدعي قيـام الـدول               " المتأصل في الحياة  
يستصوب قيام الدول األطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة للتقليل مـن           " ولذلك   ٢٥"باعتماد تدابير إيجابية  

بير الرامية إلى القضاء على سوء      وفيات األطفال والعمل على رفع العمر المتوقع خاصة في اعتماد التدا          
  ٢٦".التغذية واألوبئة

  
  حق الطفل في أن تسمع أقواله  ٤-٤

  : من اتفاقية حقوق الطفل،ووفقا لهذا المبدأ١٢هناك مبدأ عام مهم آخر يرد في المادة 
تكفل الدول األطراف في هذه االتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق   -١"

 اآلراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتـولي آراء الطفـل              التعبير عن تلك  
  .االعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه

  ).٨٧، الصفحة كتيب التنفيذانظر أيضا ( ٤٢٤، الصفحة ١٩٩٧الدليل المتعلق بتقديم تقارير عن حقوق اإلنسان  ٢٣                                                           
  .١٧٩ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90 فيما يخص المكسيك، انظر وثيقة األمم المتحدة ٢٤
  .٥، الفقرة ١١٥ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٢٥
  .فقرة المرجع نفسه، ونفس الصفحة وال٢٦
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ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة االستماع إليه في أي إجـراءات             -٢
قضائية وإدارية تمس الطفل إما مباشرة أو من خالل ممثل أو هيئة مالئمة، بطريقة تتفق               

  ."لقواعد اإلجرائية للقانون الوطنيمع ا

إن لجنة حقوق الطفل شجعت بشكل متسق على حقوق الطفل في المشاركة وشـددت علـى                
أن تضمن تمتعهم الفعال بالحقوق األساسية بما فيها الحقوق فـي إبـداء الـرأي               "واجب الدول األطراف    

 وهذا تعبير عن حقيقة ٢٧. االتفاقية من١٥ و١٤ و١٣كما هو وارد في المواد " والتعبير وتكوين الجمعيات
  ٢٨".عنصرا فاعالً ذا حقوق"أن الطفل يجب أن يعتبر شخصا قائما بذاته أو 

طائفة واسعة جداً من جلسات المحاكم وكـذلك        "من االتفاقية تغطي في الحقيقة      ) ٢(١٢والمادة  
 التعلـيم والصـحة   مجموعة من القرارات الرسمية التي تمس الطفل في مجاالت تشمل على سبيل المثال            

  ٢٩."والتخطيط والبيئة وما إلى ذلك
 من االتفاقية ال يعني، من ناحية أخرى،        ١٢وحق الطفل في أن تستمع أقواله بمقتضى المادة         

 وهذه  ٣٠".في االشتراك في اتخاذ القرارات    "بل مجرد أن لـه حقا      " حق في تقرير المصير   "أن الطفل لـه    
باإلضافة إلى ذلك بقدر مـا      . مكن خفضها إلى مجرد إجراء شكلي     المشاركة يجب أن تكون حقيقية وال ي      

وهذا يعني أن وجهات نظر األحداث يجب       . يكبر وينضج الطفل بما قدر ما تحظى آراؤه باالعتبار الالزم         
  .إعطاؤها وزنا معينا أثناء اإلجراءات المتعلقة بأشخاصهم
*****  

من قواعـد بيكـين     ) ٢(١٤نص المادة    ت ،بمقاضاة األحداث والفصل في قضاياهم    وفيما يتعلق   
  :على ما يلي
يتوجب أن تساعد اإلجراءات على تحقيق المصلحة الفضلى للحدث، وأن تتم في جو من              "

  ".التفاهم يتيح للحدث أن يشارك فيها وأن يعبر عن آرائه بحرية

وحق اإلنسان في أن تستمع أقواله في إجراءات قضائية مثلما تقدم بيانه فـي الفصـول مـن                  
بيد أنه حـق    . الخامس إلى السابع من هذا الدليل مسلم بها بالنسبة للبالغين وتشكل ضمانة إجرائية مهمة             

يلزم التشديد عليه بوجه خاص حين يتعلق األمر باألطفال كجهد خاص قد يلزم بذله مـن أجـل كفالـة                    
  .االستماع إلى أقوال الطفل على نحو حقيقي

*****  
تي تقدم ذكرها وحددتها لجنة حقوق الطفل يجب أن توضع فـي            إن المبادئ العامة األربعة ال    

االعتبار في جميع المواضع من هذا الفصل ألنها تحدد اإلجراءات التي ترتبط بـإدارة شـؤون قضـاء                  
األحداث، وبالتالي يجب احترام مبادئ عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل وحق الطفل المتأصل فـي               

  .ى أقوالهالحياة وحقه في أن يستمع إل

  .١٨١ الفقرة ،١٩٩٩سبتمبر / أيلول٢٠التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين، ، CRC/C/90 فيما يخص المكسيك، انظر وثيقة األمم المتحدة ٢٧                                                           
  .١٤٥ الفقرة ،كتيب التنفيذ ٢٨
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢٩
  . المرجع نفسه٣٠
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عند إقامة العدل، أي االضطالع باإلجراءات الجنائية فضالً عن اإلجراءات المتعلقة 
بأمور منها فصل الطفل عن أبويه أو إجراءات التبني تطالب الدول باحترام المبادئ 

 :األساسية التالية

  مبدأ عدم التمييز؛ •
 المصالح الفضلى للطفل؛ •

 ؛حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء •

 . أقوالهتسمعحق الطفل في أن  •

  

 مقاصد قضاء األحداث  .٥

إعـادة   هـو إن الهدف المعلن من نظام قضاء األحداث ككل في قانون حقوق اإلنسان الدولي              
مـن اتفاقيـة    ) ١(٤٠ ويتضح هذا بوجه خاص من المادة        .تأهيل الطفل وإدماجه من جديد في المجتمع      

  :حقوق الطفل التي تنص على ما يلي
تعترف الدول األطراف بحق كل طفل يدعى أنه انتهك قانون العقوبات أو يـتهم                -١"

بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته                
وقدره، وتعزز احترام الطفل لما لآلخرين من حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتراعي            

الخط (".عادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع       واستصواب تشجيع إ  سن الطفل   
  ).الغليظ للتأكيد وهو مضاف

وفيما يتصل بالنظر في التقارير المقدمة من الدول األطراف، أعربت لجنة حقوق الطفل عـن      
قلقها إزاء عدم كفاية عدد التسهيالت والبرامج المخصصة الستعادة األحداث عافيتهم البدنيـة والنفسـية               

واالفتقار لتدابير إعادة التأهيل والمرافـق التربويـة الخاصـة بالجنـاة             "٣١.عادة إدماجهم في المجتمع   وإ
إيداع الجانحين المحتملين في مراكز احتجاز بدال مـن مراكـز رعايـة إلعـادة               "فضال عن   " األحداث
  ٣٢."تأهيلهم

*****  
اسية كذلك، فـي جملـة      من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسي      ) ٣(١٠وتنص المادة   

كون هدفها األساسي إصالحهم وإعادة     يأن يراعي نظام السجون معاملة المسجونين معاملة        "أمور، على   
  ).الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف ("تأهيلهم االجتماعي

. ال ينبغي ألي نظام سجني أن يكون نظاماً عقابياً ال غير          "ومثلما ذكرت لجنة حقوق اإلنسان      
  ٣٣." يسعى باألساس إلى اإلصالح وإعادة اإلدماج االجتماعي للسجينبل ينبغي أن

*****  
 وفيما ١٢٦ الفقرة ،١٩٩٩يناير / كانون الثاني٢٩-١١التقرير بشأن الدورة العشرين، ، CRC/C/84حدة  فيما يخص غينيا، انظر وثيقة األمم المت٣١                                                           

  ).ح(٤٤٥ الفقرة ،٢٠٠٠يناير / كانون الثاني٢٨-١٠التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين، ، CRC/C/94يخص جنوب أفريقيا، وثيقة األمم المتحدة 
 بشأن االفتقار ١٨٤ الفقرة ،١٩٩٩يناير /التقرير بشأن الدورة العشرين، كانون الثاني، CRC/C/84األمم المتحدة  انظر فيما يتعلق باليمن، وثيقة ٣٢

التقرير بشأن الدورة الحادية ، CRC/C/.87لمراكز إعادة تأهيل األطفال المخالفين للقانون؛ انظر كذلك فيما يخص نيجيريا، وثيقة األمم المتحدة 
  .٢٤٧الفقرة ،١٩٩٩يونيه / حزيران٤ - يو ما/ أيار١٧والعشرين، 

  .١٠، الفقرة ١٤٣الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة الوارد في ٢١ التعليق العام رقم ٣٣
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   من قواعد بيكين،١-٥وفقا للقاعدة 
يولي نظام قضاء األحداث االهتمام لرفاه الحدث ويكفل أن تكون أية ردود فعـل تجـاه                "

  ". المجرمين األحداث متناسبة دائما مع ظروف المجرم والجرم معاً

افق لهذه القاعدة أن هذه القاعدة تشير إلى هدفين اثنين هما من أهم أهـداف                المر التعليقويفيد  
الواجب أن يتم التشديد عليه ليس من       ".  تحقيق رفاه الحدث    هو السعي إلى   الهدف األول  ٣٤"قضاء األحداث 

 قبل النُظم القانونية التي تقوم فيها محاكم األسرة أو السلطات اإلدارية بـالنظر فـي قضـايا المجـرمين            
من الضروري أيضاً إيالء االهتمام لمسألة رفاه الحدث في النُظم القانونية التي تتبع             "األحداث فحسب بل    

  ٣٥".على تجنب االقتصار على فرض جزاءات عقابية"مما يساعد ". نموذج المحاكم الجنائية
ـ   " هو مبدأ التناسب الذي يعني في هذا السياق بعينه أنه            والهدف الثاني  ل إزاء  ينبغي لرد الفع

" المجرمين صغار السن أن ال ينبني على أساس خطورة الجرم فحسب بل أيضاً على الظروف الشخصية               
الوضع االجتماعي أو حالة األسرة، أو الضرر الذي يسببه الجرم أو العوامل األخرى المـؤثرة               "من قبيل   

 بمراعاة محاولـة    مثالً(ينبغي أن تؤثر على تناسب رد الفعل        " وهذه الظروف    ٣٦"في الظروف الشخصية  
  ٣٧.)"المجرم تعويض الضحية أو استعداده لتغيير نمط حياته بحيث يحيا حياة سوية ونافعة

ومبدأ التناسب يجب، من ناحية أخرى، المحافظة عليه في تأمين رفاه الجاني صـغير السـن                
  ٣٨.السن نفسهحتى ال تتخطى التدابير المتخذة حدود الضرورة فتنتهك الحقوق األساسية للفرد الصغير 

 إلى رد فعل عادل ال أكثر وال أقل في أي قضية تهم إجرام              ٥تدعو القاعدة   "وبعبارة  أخرى،    
فـردود األفعـال    : والقضايا التي تجمع بينها القاعدة قد تساعد على تنشيط التنمية من الجهتين           . األحداث

االجتماعية على األحداث بشـكل ال      الجديدة والمتجددة مستصوبة كتدابير وقائية تمنع اتساع شبكة الرقابة          
  ٣٩."مبرر له

*****  
من الميثاق  ) ٣(١٧والتركيز األولي على إعادة تأهيل الجناة األحداث حاضر أيضاً في المادة            

أن الغرض األساسي من عالج كـل طفـل أثنـاء           "األفريقي لحقوق ورفاه األطفال وهي المادة التي تفيد         
إصالحه وإعادة إدماجه فـي األسـرة       خالفة لقانون جنائي سيتمثل في      المحاكمة وأيضاً إذا ثبتت إدانته بم     

من االتفاقية  ) ٦(٥وبالرغم من أن المادة     ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف     ("وإعادة تأهيله االجتماعي  
أن العقوبات المتمثلة في    "األمريكية لحقوق اإلنسان ال تقتصر على الجناة من األحداث إال أنها تنص على              

وتسـكت االتفاقيـة    ". رضها األوحد هو إصالح السجناء وإعـادة تـأهيلهم        غرمان من الحرية يكون     الح
بشأن الردود االجتماعية على  R (87) 20األوروبية لحقوق اإلنسان عن هذه القضية ولكن التوصية رقم 

المتعلق باألحداث النظام الجنائي "جنوح األحداث تعبر عن قناعة لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا بأن 
ينبغي أن يواصل اتسامه بهدفه المتمثل في تربية السجناء القاصرين وإعادة إدماجهم في المجتمـع وأنـه              

  ٤٠."يتوجب قدر الممكن إلغاء سجن القاصرين

 صكوك عالمية، )الجزء األول(، المجلد األول  مجموعة صكوك دولية-حقوق اإلنسان  ST/HR/1/Rev.4 (vol.1/Part.1) وثيقة األمم المتحدة ٣٤                                                           
  ). مجموعة الصكوك الدولية-حقوق اإلنسان يشار إليها أدناه بوصفها  (٣٦٠الصفحة 

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٣٥
  . المرجع نفسه٣٦
  . المرجع نفسه٣٧
  . المرجع نفسه٣٨
  . المرجع نفسه٣٩
  .htm.20r1987/87/rec/ta/int.coe.cm://http: مية لالطالع على نص التوصية انظر موقع مجلس أوروبا ، على الشبكة العال٤٠
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إن الغرض العام لنظام قضاء األحداث، في إطار قانون حقوق اًإلنساني الدولي، 
تأهيل الطفل وإعادة إدماجه في المجتمع، بما يجب أن يتمثل في التشجيع على إعادة 

في ذلك تنمية شعور الطفل بالكرامة وبقيمته فضالً عن احترامه للحقوق األساسية 
 .التي يتمتع بها اآلخرون

  

 واجب إنشاء نظام لقضاء األحداث  .٦

ة الدولية الناظمة   لكي تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها المنبثقة عن العديد من القواعد القانوني           
. إلدارة شؤون قضاء األحداث يجب على هذه الدول أن تسن قوانين ولوائح محددة على المستوى الوطني               

تسعى الدول األطراف لتعزيـز عمليـة وضـع قـوانين           "من اتفاقية حقوق الطفل     ) ٣(٤٠ووفقا للمادة   
هكوا قـانون العقوبـات أو      وإجراءات وسلطات ومؤسسات تعنى خصيصا باألطفال الذين يدعى أنهم انت         

ويجب عليهم باألساس تحديد سن دنيا للمسؤولية الجنائية فضال عـن           ". يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك     
تدابير للتصدي لهؤالء األطفال دون اللجوء إلى اإلجراءات القضائية، شريطة أن تحترم حقوق اإلنسـان               

  )).ب(و) أ)(٣(٤المادة (والضمانات القانونية احتراما كامالً 
وقد ُأتيحت للجنة حقوق الطفل مناسبة للتعبير عن قلقها الجـدي إزاء غيـاب نظـام قضـاء                  

 وفي مناسبات أخـرى     ٤١.األحداث هذا وبخاصة غياب القوانين واإلجراءات والمحاكم الخاصة باألحداث        
اث وبخاصة انعدام   أعربت اللجنة عن قلقها إزاء االفتقار إلى اإلدارة الفعالة  والكفؤة لشؤون قضاء األحد             

  ٤٢.التوافق مع االتفاقية فضال عن معايير أخرى وضعتها األمم المتحدة ذات عالقة بالموضوع

تتحمل الدول واجبا قانونيا بوضع نظام قانوني محدد لقضاء األحداث، بما في ذلك 
محاكم خاصة باألحداث لتتصدى للجناة صغار السن ولتحديد السن الدنيا للمسؤولية 

 .ةالجنائي

  

 الطفل المتهم وإقامة العدل  .٧

إن الضمانات اإلجرائية ذات الصلة باالعتقال واالحتجـاز والتحقيـق الجنـائي وإجـراءات              
المحاكمة التي تم تناولها في الفصول من الخامس إلى السابع أعاله تبقى ذات صـلة بالموضـوع حـين                   

يجب منح األطفال نفس الحقوق التي تمـنح        خرى،  وبعبارة أ . يشتبه في األطفال بارتكابهم لجرائم جنائية     
 وقد أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها فـي          للبالغين في جميع مراحل اإلجراءات الجنائية ذات الصلة       

  ٤٣.جميع األحوال التي لم تُكفل فيها على الدوام المحاكمة القانونية
ية بأهميـة إضـافية إذ      وبسبب الخواص المالزمة لقضاء األحداث، تستأثر الضمانات اإلجرائ       

يتوجب، في جملة أمور، أن تحمي المصالح الفضلى للطفل وتؤمن االحترام لحقوقه في أن تستمتع أقواله                
وسيتم إلقاء الضوء في هذا القسم على البعض من الحقـوق األساسـية             . وفي إعادة إدماجه في المجتمع    

  .٣٥٠ الفقرة ،)٢٠٠٠(بشأن الدورة الثالثة والعشرين التقرير ، CRC/C/94 انظر فيما يتعلق بأرمينيا، وثيقة األمم المتحدة، ٤١                                                           
  ).أ(٤٥٥ه، الفقرة وفيما يتعلق بجنوب أفريقيا، المرجع نفس) أ(٤١١ انظر فيما يتعلق بغرينادا، المرجع نفسه، الفقرة ٤٢
  .٢٤٧ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87 انظر فيما يتعلق بنيكاراغوا وثيقة األمم المتحدة، ٤٣
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وسيتجه التشديد إلى القواعـد     . قوق المهمة للطفل المتهم دون محاولة توفير تحليل شامل وجامع لهذه الح         
  .التي تمليها االحتياجات المحددة للطفل المتهم

  
الحق في عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو              ١-٧

  أو المهينة الالإنسانية
ال ينبغي أن يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيـره          "من اتفاقية حقوق الطفل     ) أ(٣٧وفقا للمادة   

مـن  ) أ)(٢(١٧؛ على حين أن المـادة       " ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة         من
أن تكفل للطفل المحتجز    "... الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل تنص على أنه ينبغي للدول األطراف            

العقوبـة الالإنسـانية أو     أو السجين أو المجرد بوجه آخر من حريته عدم التعرض للتعذيب وللمعاملة أو              
  ". المهينة

كما يتمتع الطفل أيضا بالحماية العامة من التجاوزات البدنية والعقلية المنصوص عليهـا فـي    
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من أشكال ٧المادة 

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسـان       ٥ة أو المهينة، وفي المادة      المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني     
 من االتفاقية األوروبية بشأن حقوق      ٣ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة        ٥والشعوب، والمادة   

  . وال يمكن التحلل منه في أي ظرف من الظروفمطلقوهذا المنع . اإلنسان
لحال أهميته الخاصة بالنسبة لألطفال المجردين من حريتهم وحظر سوء المعاملة لـه بطبيعة ا     

ولكنه يتعلق أيضاً باألطفال الذين هم، على سبيل المثال، يخضعون للتحقيق من قبـل الشـرطة دون أن                  
بل إن أشد الفترات حرجاً بالنسبة لطفل مشتبه به أو متهم بارتكابـه جريمـة مـن                 . يعتقلوا أو يحتجزوا  

قيق واالحتجاز السابق للمحاكمة وهي الفترة المحتمل أن يتعرض فيهـا للمعاملـة             الجرائم هي فترة التح   
ومن األهمية بمكان إدراك أن األفعال التي ال يمكن اعتبار أنهـا            . السيئة ولغيرها من أشكال التجاوزات    

لشديدة تشكل معاملة ال قانونية بالنسبة لبالغ يمكن أال تكون مقبولة في حالة األطفال بسبب حساسيتهم ا         
وأثناء يوم المناقشة العامة بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث التـي نظمتهـا    . وهشاشتهم بصورة خاصة  

تم اقتراح إيالء نظر جاد الستحداث آليات مستقلة، على المستويين الوطني والـدولي             "لجنة حقوق الطفل    
 ومن شـأن    ٤٤. رصد فعال لها   لكفالة القيام بزيارات دورية للمؤسسات التي يحتجز فيها األطفال وإجراء         

وهناك تدبير مهـم آخـر لمنـع المعاملـة          . تلك الزيارات أن تمثل أداة مهمة لمنع سوء معاملة األطفال         
الالقانونية التي يلقاها األطفال على أيدي موظفّي إنفاذ القوانين، على سبيل المثال، ويتمثل هذا اإلجـراء                

  . بناءاليب التعامل مع صغار السن تعامال في تنظيم دورات لتدريب هؤالء الفنيين على أس
أعربت لجنة حقوق الطفل، عند نظرها في التقرير الدوري المقدم من الهند، عن قلقهـا إزاء                

العديد من التقارير التي تفيد تواتر سوء المعاملة والعقوبة البدنية والتعذيب واالستغالل الجنسي لألطفال              "
أو يعملون في الطرقـات علـى       /من قتل األطفال الذين يعيشون و     في مرافق االحتجاز وحاالت مزعومة      

بأن يكون تسجيل الطفل الـذي يؤخـذ إلـى محطـة            " لذلك أوصت اللجنة     ٤٥"أيدي موظفي إنفاذ القوانين   
الشرطة أمراً إلزاميا ويشمل ذلك التسجيل وقت وتاريخ وسبب االحتجاز وأن يكون ذلك االحتجاز خاضعا          

وشجعت اللجنة أيضا الدولة الطـرف علـى تعـديل قـانون            ".  يمارسها قاض  لمراجعة إلزامية متواترة  
بحيث يصبح الفحص الطبي بما فيه التحقق من السن، إلزاميا وقت االعتقـال وفـي               "اإلجراءات الجنائية   

  .٣٢٩ الفقرة ،)١٩٩٥(التقرير بشأن الدورة العاشرة ، CRC/C/46 وثيقة األمم المتحدة، ٤٤                                                           
  .٧٠ الفقرة ،)٢٠٠٠(بشأن الدورة الثالثة والعشرين رير التق، CRC/C/94 وثيقة األمم المتحدة، ٤٥
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بحيث ينص على وضع    " وأخيراً يوصى كذلك بأن يعدل قانون قضاء األحداث          ٤٦."فترات فاصلة منتظمة  
  ٤٧."الحقة بالنسبة لحاالت استغالل األطفال الذين هم رهن االحتجازآليات للتشكي والم

 من اتفاقية حقوق الطفل على الدول األطراف الواجب القانوني المتمثل فـي             ٣٩ووفقا للمادة   
اتخاذ التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية            "

ويجري ... ب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة                التعذي... 
وفي نظر لجنـة    ". هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته            

واالسـتراتيجيات  ولذلك يجب أن تسـتحدث البـرامج        " تستحق اهتماما أكبر  "حقوق الطفل أن هذه المادة      
  ٤٨.لتعزيز التأهيل البدني والنفسي وإعادة إدماج األطفال في المجتمع في إطار نظام إقامة العدل

*****  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أكدت لجنة          ٧وفيما يخص تفسير المادة     

ذلـك األذى   وبة البدنية بما فـي      يجب أن يوسع نطاقه ليشمل العق     "حقوق اإلنسان أن حظر سوء المعاملة       
وشددت اللجنة، باإلضافة   "  كعقوبة جزاء جريمة أو بوصفه تدبيرا تربويا أو تأديبيا          به ي يؤمر ذط ال فرالم

تعني بوجه خاص، األطفال والتالميذ والمرضى فـي المعاهـد التعليميـة            "إلى ذلك، على أن هذه المادة       
ل بشأن مسألة العقوبة البدنية انظر أيضاً الفرع الثـامن،           ولالطالع على المزيد من التفاصي     ٤٩".والصحية

  .٣-٣-٢القسم الفرعي 

للطفل في جميع األوقات حق مطلق في أالّ يتعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة 
ويشمل هذا الحظر العقوبة البدنية التي تفرض جزاء . القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

 .بير تربوي أو تأديبيعلى جريمة تُرتكب أو كتد

والطفل الذي يكون ضحية لالستغالل لـه الحق في أن يتمتع بالتدابير المالئمة 
 .للنهوض بعافيته البدنية والنفسية وإلعادة إدماجه في المجتمع

  

  المصالح الفضلى للطفل/معاملة الطفل بشكل عام  ٢-٧
عتبار األول لمصـالح الطفـل      من اتفاقية حقوق الطفل يولى اال     ) ١(٤٠و) ١(٣وفقا للمادتين   

الفضلى وينبغي أن تكون هذه المصالح هي المبدأ األساسي الموجه لكافة المؤسسات والسلطات بما فيهـا                
والطفل الذي يدعى أنه انتهك قـانون       . المحاكم القانونية في جميع ما يتخذ من التدابير المتعلقة باألطفال         

في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحسـاس          "ـه الحق   العقوبات أو اتهم بذلك أو ثبت عليه ذلك ل        
الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما لآلخرين من حقوق اإلنسان والحريات األساسية وتراعي              

مـن  ) ١(٤٠المـادة   " (سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع           
  ).االتفاقية

كل طفل يتهم أو يتبين     "من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل على أن         ) ١(١٧ وتنص المادة 
أنه مذنب بمخالفته للقانون الجنائي يكون لـه الحق في معاملة خاصة بطريقة تتفق مـع شـعور الطفـل                   

ـ   ". بكرامته وقيمته وتعزز لديه االحترام لحقوق اإلنسان والحريات األساسية لآلخرين          اج ومسألة إعادة إدم
أن الغرض األساسي من معاملة كـل طفـل أثنـاء           "التي تفيد   ) ٣(١٧الطفل في المجتمع تتناول في المادة       

  .٧١ المرجع نفسه، الفقرة ٤٦                                                           
  .٧٢ المرجع نفسه، الفقرة ٤٧
  .٣٩ الفقرة ،المملكة المتحدة: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.34 وثيقة األمم المتحدة ٤٨
  .٥، الفقرة ١٣٩الصفحة ، درة عن األمم المتحدةمجموعة التعليقات العامة الصا الوارد في ٢٠ التعليق العام رقم ٤٩
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المحاكمة وكذلك إن تبين أنه مذنب بمخالفته للقانون الجنائي هو إعادة إصالحه أو إدماجه فـي أسـرته أو                   
  ". إعادة تأهيله اجتماعيا

  . أعاله٢-٤ظر أيضا القسم الفرعي وفيما يتعلق بمسألة المصالح الفضلى للطفل ان

 لكافة المؤسسات موجهاً  يكونيجب أن" المصالح الفضلى للطفل"إن مفهوم 
والسلطات بما في ذلك المحاكم القانونية في كافة ما تتخذه من تدابير بشأن األطفال 

 .على أن يكون الغرض النهائي من ذلك هو تعزيز إعادة إدماجه في المجتمع

  

  حقوق اإلجرائية األساسيةبعض ال  ٣-٧
، الضمانات  كحد أدنى إن كل طفل يدعى أو يتهم بأنه خالف القانون الجنائي يجب أن توفر له،               

وعلى حـين أن الـبعض مـن هـذه         . من اتفاقية حقوق الطفل   ) ب(و) أ)(٢(٤٠الوارد ذكرها في المادة     
، هناك ضمانات أخرى صممت     الضمانات هي مبادئ مقررة بصفة عامة في قانون حقوق اإلنسان الدولي          

 وفي الوقت نفسه يجب أن ال يغرب عـن البـال أن             ٥٠.لغرض الوفاء باحتياجات ومصالح محددة للطفل     
الحقوق اإلجرائية، حيثما تكون ذات عالقة بالموضوع، الواردة في معاهدات حقوق اإلنسـان األخـرى،               

 أن تلك الحقوق اإلجرائية قد عولجت       وبما. يجب أن تؤمن هي األخرى أثناء إدارة شؤون قضاء األحداث         
  .ببعض التعمق في الفصول من الخامس إلى السابع فلن يتكرر التطرق لها في هذا الموضع

  
  مبدأ ال جريمة بدون نص ١-٣-٧

من اتفاقية حقوق الطفـل     ) أ)(٢(٤٠ مبدأ أساسي تضمنه المادة      ال جريمة بدون نص   إن مبدأ   
ل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو             عدم ادعاء انتهاك الطف   "التي مفادها   

وهذا المبدأ القانوني مهم    ". أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها           
من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ) ٢(٤إلى حد جعله مبدأ ال يجوز تقييده بمقتضى المادة          

من االتفاقية األوروبية   ) ٢(١٥من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة       ) ٢(٢٧ية، والمادة   والسياس
  .١١-٣وفيما يخص هذا المبدأ انظر أيضا الفصل السابع، القسم . لحقوق اإلنسان

  
  الحق في افتراض البراءة ٢-٣-٧

وارد فـي المـادة     " يفترض بريئا إلى أن تثبت إدانتـه وفقـا للقـانون          "إن حق الطفل في أن      
من الميثاق األفريقي لحقوق    ‘ ١‘)ج)(٢(١٧من اتفاقية حقوق الطفل على حين أن المادة         ‘ ١‘)ب)(٢(٤٠

  ".يفترض بريئا إلى أن يثبت على النحو الواجب أنه مذنب"ورفاه الطفل تضمن حق الطفل في أن 
نائية الصـادرة عـن     وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن األمر المتعلق بالشواهد الج           

بخاصـة الحـق فـي      " من االتفاقية و   ٤٠المادة  " يبدو أنه غير متماشي مع     "١٩٨٨المملكة المتحدة عام    
أن الصمت فـي    "؛ ويفيد هذا القانون     "افتراض البراءة والحق في عدم إكراه الشخص على اإلقرار بالذنب         

قائل بارتكاب الذنب ضد طفل يزيد عمره       الرد على أسئلة الشرطة يمكن أن يستخدم في تأييد االستنتاج ال          
كما أن السكوت أثناء المحاكمة يمكن أن يتخذ ضد الطفل الـذي            . على العشر سنوات في آيرلندا الشمالية     

بأن يعاد النظر في التشريعات المتعلقـة بحالـة         " لذلك أوصت اللجنة     ٥١.يتجاوز عمره أربع عشرة سنة    

  .٥٤٧ الصفحة ،كتيب التنفيذ ٥٠                                                           
  .٢٠ الفقرة ،المملكة المتحدة: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.34 وثيقة األمم المتحدة ٥١
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هـذه التشـريعات    ... ا بنظام إدارة شؤون قضاء األحداث       الطوارئ وغيرها، بما في ذلك ما يتصل منه       
النافذة في آيرلندا الشمالية والواجب أن يعاد النظر فيها بقصـد تـأمين تمشـيها مـع مبـادئ وأحكـام                     

 مـن الفصـل     ٥انظر القسـم    . ( وفيما يخص الحق في افتراض البراءة إلى أن يثبت الذنب          ٥٢".االتفاقية
  ).السادس

  
  م السريع والحق في المساعدة القانونيةالحق في اإلعال ٣-٣-٧

في إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليـه،        "على حق الطفل    ‘٢‘)ب)(٢(٤٠تنص المادة   
عن طريق والديه أو األوصياء القانونيين عليه عند الضرورة، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها               

د مقارنة هذا الحكم بغيره من األحكام القانونية الدوليـة          وعن". من المساعدة المالئمة إلعداد وتقديم دفاعه     
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تختلف اتفاقية         ) أ)(٣(١٤و) ٢(٩المماثلة كالمادتين   

إخطاره عن طريق والديـه أو األوصـياء        " عند الضرورة "أن الطفل يمكن    "حقوق الطفل أوالً من حيث      
غيرهـا مـن    في الحصول على مساعدة  قانونيـة أو         "يث إن اإلشارة إلى حق الطفل       عليه؛ ثانياً، من ح   
في إعداد وتقديم دفاعه تعتبر تعديال بالمقارنة مع        ) الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف     ("المساعدة المالئمة 

اعه بغير  تيسر للطفل تأمين دف   " غيرها من المساعدة المالئمة   " واإلشارة إلى    ٥٣.قانون حقوق اإلنسان العام   
بيد أنه يجب أن يفترض أن مثل هذه المساعدة ينبغي اللجوء إليها فـي حـاالت المخالفـات                  . المحامين

  .البسيطة للقانون وذلك حرصا على المصالح الفضلى للطفل وألسباب العدالة
وينص الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل في هذا المضمار على أن لكل طفل متهم بمخالفة               

) ‘٢‘)ج)(٢(١٧المـادة   " (أن يخطر بسرعة بلغة يفهمها وبتفاصيل التهمة الموجهة إليه        " الجنائي   القانون
المـادة  " (وينبغي أن يمنح المساعدة القانونية المالئمة وغيرها من المساعدة في إعـداد وتقـديم دفاعـه               

  ).‘٣‘)ج)(٢(١٧
  

  حق الطفل في أن يحاكم دون تأخير ٤-٣-٧
على قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصـة ومسـتقلة ونزيهـة            "‘ ٣‘)ب)(٢(٤٠تنص المادة   

بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشـار قـانوني أو بمسـاعدة                  
مناسبة أخرى وبحضور والديه أو األوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل                 

من الميثاق األفريقي   ‘ ٥‘)ج)(٢(١٧وتعلن المادة   ". في الحسبان سنه أو حالته    الفضلى، وال سيما إذا ُأخذ      
ينبغي الفصل في قضيته بأسرع وقت ممكـن        "لحقوق ورفاه الطفل بشكل مقتضب على أن الطفل المتهم          

  ...". من قبل محكمة محايدة 
ي المحاكمة  وكما سبق بيانه في الفصل السابع، تضمن معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الحق ف            

أو ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية       ) ج)(٣(١٤المادة  " (دون تأخير ال مبرر لـه    "
وفيما يتعلق باألطفـال،    ). من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان    ) ١(٦المادة  " (في غضون مهلة معقولة   "

دون "ب لذلك أن يحـاكم الطفـل        من ناحية أخرى، تكتسي مسألة سرعة اإلجراءات أهمية خاصة ويج         
  . من اتفاقية حقوق الطفل٤٠من المادة " ال مبرر لـه"وقد حذف وصف " تأخير

المبدأ األساسي القائل بأن الفصل في قضية أشخاص متهمـين          ‘ ٣‘)ب)(٢(٤٠وتعكس المادة   
لمـتهم   ويجب أن يضمن ل    مختصة ومستقلة ومحايدة  بارتكابهم جريمة جنائية يجب أن يتم من قبل هيئة          

ولالطالع على مزيد من التفاصيل حول هذه المبادئ األساسية، انظر الفصـلين الرابـع              . محاكمة عادلة 
  .والسابع

  .٣٤ المرجع نفسه، الفقرة ٥٢                                                           
  .٥٤٨ الصفحة ،كتيب التنفيذ فيما يخص الشرط األول راجع ٥٣
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وهذا الحكم يعني ضمناً أيضاًً أنه قد تكون هناك حاالت يرى فيها أن المصالح الفضلى للطفل                
حول هذه المسألة نفسها تـنص      و. المعني تقتضي استبعاد والديه أو الوصي القانوني عليه من اإلجراءات         

  : من قواعد بيكين على ما يلي٢-١٥القاعدة 
للوالدين أو للوصي حق االشتراك في اإلجراءات، ويجوز للسلطة المختصـة أن تطلـب              "

حضورهم لصالح الحدث، على أنه يجوز للسلطة المختصة أن تـرفض إشـراكهم فـي               
 االسـتبعاد ضـروريا لصـالح       اإلجراءات إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى اعتبار هـذا         

  ".الحدث

 أن حق الوالدين أو األوصياء فـي المشـاركة فـي            ٢-١٥ الوارد على القاعدة     التعليقويفيد  
 وهي مهمة تستمــر طوال     -ينبغي النظر إليه بوصفه مساندة نفسية وعاطفية عامة للحدث          "اإلجراءات  

ستبعاد الوالدين أو األوصياء القـانونيين مـن         التفسير التالي إلمكانية ا    التعليق ويوفر   ٥٤سير اإلجراءات 
  :اإلجراءات

قد تستفيد السلطة المختصة في سعيها للتصرف في القضية على نحو مناسـب اسـتفادة               "
أو، على هذا الصعيد، تعاون غيـرهم مـن         (خاصة من تعاون الممثلين القانونيين للحدث       

على أن هذا المسعى ). بهم فعالً المساعدين الشخصيين الذين يمكن للحدث الثقة بهم أو يثق          
قد يحبط إذا كان لوجود الوالدين أو األوصياء في جلسة المحاكمة دور سلبي، أي إذا مـا                 

  ٥٥".سلكوا مثال سلوكا معاديا تجاه الحدث، ولذا يتحتم النص على إمكانية استبعادهم

لـدي الطفـل أو     ومن باب المعقول االستنتاج أن هذا األساس نفسه يمكن أن يبرر استبعاد وا            
  .من اتفاقية حقوق الطفل‘ ٣‘)ب)(٢(٤٠وصيه القانوني بموجب ا لمادة 

  ٥٦. بالمحاميالسريعومن األهمية الخاصة بمكان أيضا أن يتاح لألطفال االتصال 
  

الحق في عدم إدانة اإلنسان لنفسـه بنفسه والحق في استجواب الشهود وفي             ٥-٣-٧
  إحضارهم

ن اتفاقية حقوق الطفل حقين منفصلين اثنين أال وهمـا حـق            م‘ ٤‘)ب)(٢(٤٠تتضمن المادة   
، وثانيا الحق في استجواب شهود االتهام       "عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بالذنب       "الطفل في   

  ". وكفالة اشتراك واستجواب هؤالء الشهود لصالحه في ظروف متكافئة
ان عن قلقها بشأن القانون الـذي يـأذن         وكما تمت مالحظته أعاله، أعربت لجنة حقوق اإلنس       

للشرطة باستخدام السكوت ردا على سؤال لدعم االستنتاج القائل باإلذناب ضد طفل يزيد عمـره علـى                 
العشر سنوات ألن قاعدة كهذه تبدو غير متمشية، في جملة أمور، مع الحق في عدم إكراه الشخص على                  

شديد في هذا السياق على أن قانون حقوق اإلنسان الدولي           ويجب الت  ٥٧.اإلدالء بشهادات أو اإلقرار بالذنب    
من باب أولـى    يحظر استخدام الشهادات التي يتم الحصول عليها بوسائل ال قانونية وهذا الحظر يسري              

  . في إطار إدارة شؤون قضاء األحداثوأحرى
انظر " بالحق في عدم إكراه الشخص على الشهادة على نفسه أو اإلقرار بالذن           "أما فيما يخص    

  . من الفصل السابع٧-٣أيضا القسم 
  

  .٥١٧الصفحة ،  مجموعة صكوك دولية-ان حقوق اإلنس ٥٤                                                           
  .٥١٨ المرجع نفسه، الصفحتان ٥٥
  .٣٤ الفقرة ،بلغاريا: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.66وثيقة األمم المتحدة  ٥٦
  .٣٤ و٢٠ الفقرتان ،المملكة المتحدة: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.34 وثيقة األمم المتحدة ٥٧
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  الحق في مراجعة الحكم الصادر ٦-٣-٧
على أن لـه الحـق     ‘ ٥‘)ب)(٢(٤٠إذا ما تبين أن طفال قد خالف قانونا جنائيا، تنص المادة            

تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية                 "في  
تضـمنه المـادة    " في االستئناف لدى محكمة أعلـى     "وهذا الحق   ". مفروضة تبعاً لذلك، وفقا للقانون    ير  تداب
  .من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل‘ ٥‘)ج)(٢(١٧

من العهد الدولي الخاص ) ٥(١٤والحق في االستئناف ضد إدانة أو حكم وارد كذلك في المادة 
 مـن   ٢من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان والمـادة         ) ح)(٢(٨دة  بالحقوق المدنية والسياسية، والما   

 الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان بالرغم من أن االتفاقيـة األخيـرة تـأذن               ٧البروتوكول رقم   
  ".ما يتعلق بالجرائم البسيطة"باستثناءات تشمل أمور منها 

وهو ‘ ٥‘)ب)(٢(٤٠ظها على المادة    وقد شجعت لجنة حقوق الطفل الدانمرك على سحب تحف        
  ٥٨.التحفظ الذي بموجبه تبرر تقييد الحق في االستئناف في بعض الظروف

  
  الحق في مساعدة مترجم مجاناً ٧-٣-٧

الحصول على مساعدة   "من اتفاقية حقوق الطفل أن للطفل الحق في         ‘ ٦‘)ب)(٢(٤٠تفيد المادة   
ونفس هـذه القاعـدة واردة      ". ة المستعملة أو النطق بها    مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغ        

  .من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‘ ٢‘)ج)(٢(١٧كذلك في المادة 
وهذه القاعدة هي أيضا واحدة من القواعد التي توجد في سائر معاهدات حقوق اإلنسان الدولية               

) أ)(٢(٨اص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة      من العهد الدولي الخ   ) و)(٣(١٤كما هو الشأن في المادة      
وهـذه  . من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسـان     (    ه)(٣(٦من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة       

القاعدة لها أهميتها ليس فقط بالنسبة لألطفال الذين يتكلمون لغة مختلفة بل وبالنسـبة أيضـا لمـن هـم                    
  ٥٩.معوقون

  
  إلنسان في أن تُحترم خصوصياتهحق ا ٨-٣-٧

" في تأمين احترام حياته الخاصة االحترام التام أثناء جميع مراحل الدعوى          "للطفل المتهم الحق    
ين هذا الحق بمزيد من التطـوير فتفيـد بأنـه           ك من قواعد بي   ٨وتتناول القاعدة   ). ‘٧‘)ب)(٢(٤٠المادة  (
ع المراحل تفادياً ألي ضرر قد ينالـه مـن          يجب أن يحترم حق الحدث في حماية خصوصياته في جمي         "

وال ينبغي من حيث المبدأ، أن تنشر أية معلومـات          " جراء دعاية ال لزوم لها أو بسبب األوصاف الجنائية        
  ).٢-٨ و١-٨القاعدة " (قد تفضي إلى تحديد هوية الحدث الجاني

ـ     "، تشدد هذه القاعدة     التعليقومثلما هو مبين في      دث فـي احتـرام     على أهمية حماية حق الح
فصغار السن، يعتريهم شعور مفرط بالحساسية إزاء أي وصمة يوصمون بها وقد وفـرت              . خصوصياته

والمختلفة (بحوث علم اإلجرام التي تناولت عمليات إطالق األوصاف الجنائية براهين على اآلثار الضارة              
على " ثانياً، تشدد القاعدة     ٦٠".التي تنجم عن وصف صغار السن دائماً بأنهم جانحون أو مجرمون          ) األنواع

أهمية حماية الحدث من اآلثار الضارة التي قد تنتج عن نشر معلومات بشأن القضية في الوسط اإلعالمي                 

  .١٦ و٨ الفقرتان  ،الدانمرك: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.33لمتحدة  وثيقة األمم ا٥٨                                                           
  .٥٤٩ الصفحة ،كتيب التنفيذ ٥٩
  .٥٠٨ الصفحة ،حقوق اإلنسان، مجموعة الصكوك الدولية ٦٠
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وعلـى  )". ذكر أسماء المجرمين صغار السن، سواء كانوا ال يزالوا متهمين أم صدر الحكم عليهم             (مثل  
  ٦١."لدفاع عنها من حيث المبدأ على األقلهذا النحو، فمن الضروري حماية مصلحة الفرد وا

وضرورة حماية حق الحدث في الخصوصيات تبرر استثناء من القاعـدة األساسـية القائلـة               
من العهد الدولي   ) ١(١٤بوجوب أن تكون إجراءات المحاكمة علنية كما هو مقرر بوجه خاص في المادة              

) ١(٦تفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمـادة       من اال ) ٥(٨الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة      
مـن العهـد    ) ١(١٤ومثل هذا االستثناء متوخى أيضاً في المادة        . من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان    

جواز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضـها لـدواعي             "الدولي التي تنص على     
...". اطي أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصـة ألطـراف الـدعوى            في مجتمع ديمقر  ... اآلداب العامة   

أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصـورة              "وتنص باإلضافة إلى ذلك على      
علنية، إال إذا كان األمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفـات                 

  ".على أطفالبين زوجين أو تتعلق بالوصاية 
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ال تنص على أي استثناء يخص األحداث            ) ١(٦والمادة  

إذا اقتضت ذلـك     "داخل غرفة المشورة  فيما يتصل بإصدار األحكام علناً ولكنها تبيح النظر في الدعوى           
 في ظروف خاصة أن من      مصالح األحداث أو حماية الحياة الخاصة لألطراف أو إذا كانت المحكمة ترى           

من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تتناول بشكل       ) ٥(٨والمادة  ". شأن العملية أن تضر بمصالح العدالة     
اإلجراءات الجنائية ينبغي أن تكون علنية إال أن تسـتلزم حمايـة            "مقتضب مسألة العلنية وتبين فقط أن       

، أن مـن المصـالح الفضـلى لألحـداث أن يتمتعـوا             وبما أنه يرى، عموماً   ". مصالح العدالة غير ذلك   
. من االتفاقية األمريكية لحقـوق اإلنسـان      ) ٥(٨بمحاكمات مغلقة فإن ذلك يبدو وارداً ضمنياً في المادة          

من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل تؤكد تأكيدا قاطعـا أن الـدول األطـراف               ) د)(٢(١٧والمادة  
  ".مهور من حضور المحاكمةبمنع الصحافة والج... مطالبة "

*****  
حفظ سجالت   من قواعد بيكين     ٢١وبغية حماية حق األحداث في الخصوصيات، تنظم القاعدة         

  :المجرمين األحداث على النحو التالي
تحفظ سجالت المجرمين األحداث في سرية تامة ويحظر على الغيـر االطـالع              ١-٢١"

 على األشـخاص المعنيـين بصـفة        ويكون الوصول إلى هذه السجالت مقصوراً     . عليها
مباشرة بالتصرف في القضية محل البحث أو غيرهم من األشـخاص المخـولين حسـب               

  .األصول

ال تستخدم سجالت المجرمين األحداث في اإلجراءات المتعلقـة بالبـالغين فـي               ٢-٢١
  ".القضايا الالحقة التي يكون نفس الجاني مورطاً فيها

تحاول تحقيق التوازن بين مصالح متعارضة تتصل بالسجالت أو         " أن هذه المادة     التعليقويفيد  
الملفات التي تشمل ملفات مصالح الشرطة والنيابة العامة والسلطات األخرى التي تحرص على تحسـين               

غيرهم مـن األشـخاص المخـولين حسـب         " أما عبارة    ٦٢."المراقبة بالنظر إلى مصالح المجرم الحدث     
  ٦٣."حثين مثالًفهي عموماً تشمل البا" األصول

وشددت لجنة حقوق الطفل، في تقريرها عن المناقشة العامـة بشـأن إدارة شـؤون قضـاء                 
أن خصوصيات الطفل ينبغي أن تُحترم االحترام    " على   ١٩٩٥نوفمبر  /األحداث المعقودة في تشرين الثاني    

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٦١                                                           
  .٥٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٢
  .٥٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٣
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مه وسائط اإلعـالم    التام في كامل مراحل اإلجراءات بما في ذلك ما يتصل بالتسجيالت الجنائية وما تقد             
  ٦٤".من تقارير ممكنة

*****  
الحـدث فـي التمتـع بـاالحترام        /ومثلما يتبين من األحكام الواردة أعاله، فإن حق الطفل المتهم         

  .لخصوصياته فيما يتصل باإلجراءات الجنائية حق متجذر ويتخطى الحماية التي يحق للبالغين أن يتمتعوا بها

تهك قانوناً جنائياً الحق في ضمانات المحاكمة القانونية  يتهم بأنه انولكل طفل يدعى أ
 :ويحق لكل طفل، بوجه خاص، ما يلي. التامة

الحق في أن توضع مصالحه الفضلى في االعتبار أثناء اإلجراءات القانونية وفي  •
  أن يعامل معاملة من شأنها أن تُعزز إعادة اندماجه مستقبالً في المجتمع؛

 ال جريمة بدون نص؛أ الحق في أن يتمتع بمبد •

 الحق في أن يفترض بريئا إلى أن يثبت ذنبه؛ •

 الحق في أن يخطر سريعا وفي أن تقدم له المساعدة القانونية العاجلة؛ •

 من قبل هيئة مختصة ومستقلة ونزيهة أو هيئة دون إبطاءالحق في أن يحاكم  •
 قضائية تضمن للطفل محاكمة عادلة؛

والحق في استجواب الشهود أو في استدعاء الشهود الحق في أال يدين نفسه بنفسه  •
 في ظل شروط مكافئة لشروط االدعاء؛

 الحق في االستئناف؛ •

الحق في المساعدة المجانية المقدمة من ترجمان حيثما كانت هذه المساعدة  •
 ضرورية؛

 .الحق في احترام خصوصياته •

  

 الطفل وتجريده من الحرية  .٨

 يخلق مشكلة خاصة من حيث أن الطفل، الذي ال يزال في مرحلة             إن تجريد الطفل من الحرية    
نمو بالغة الحساسية، قد تلحق به آثار نفسية خطيرة وربما ضارة بشكل يستعصي عالجها إذا ما ُأبعد عن                  

ولهذا السبب يحاول قانون حقوق اإلنسان الدولي خفض تجريد الطفل من حريته            . أسرته لداعي احتجازه  
وسعياً وراء التخفيف من اآلثار الضارة الناجمة عن تجريد الطفل من حريته حـين              . نإلى أدنى حد ممك   

. يحدث هذا التجريد يوفر القانون الدولي أيضاً قواعد خاصة تستند إلى المصالح الفضلى للطفل المعنـي               
مم المتحـدة    والمصادر القانونية الرئيسية المشار إليها في هذا القسم هي اتفاقية حقوق الطفل، وقواعد األ             

وبالرغم مـن أن قواعـد      . لحماية األحداث المجردين من حريتهم والميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل         
ليست في حـد ذاتهـا ملزمـة        ) يشار إليها فيما بعد بقواعد األمم المتحدة      (األمم المتحدة لحماية األحداث     

  .٢٢٧ الفقرة ،)١٩٩٥(التقرير بشأن الدورة العاشرة ، CRC/C/46مم المتحدة،  وثيقة األ٦٤                                                           
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ما بحكم أنها واردة فـي اتفاقيـة حقـوق     للحكومات، إال أن العديد من بنودها تشتمل على قواعد ملزمة إ          
  ٦٥".أوجه حقوق مجسدة في االتفاقية"الطفل أو ألنها تشكل 

بالرغم من أن هذا الفصل يعنى بدرجة أولى بحقوق األطفال المشتبه في ارتكـابهم جريمـة                
ر عن  جنائية إال أن القواعد الوارد وصفها أدناه تنطبق على كافة أشكال الحرمان من الحرية بغض النظ               

االشتباه في جريمة ما، رفاه الطفل أسباب الصحة العقلية         (األسس التي يتذرع بها تأييدا لذلك الحرمان        
  ).وما إلى ذلك

  
  معنى التجريد من الحرية  ١-٨

 ٣٧إن مفهوم التجريد من الحرية كما ينطبق على األطفال واألحداث ليس محدداً في المـادة                
  من قواعد األمم المتحدة) ب(١١للقاعدة من اتفاقية حقوق الطفل ولكن وفقا 

يعني التجريد من الحرية أي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن أو وضع الشخص فـي                "
إطار احتجازي عام أو خاص ال يسمح لـه بمغادرته وفق إرادته، وذلك بناء على أمـر                

  ".تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى

تنطبق على كافة أشكال الحرمان من الحرية أياً كان نوع المؤسسـة            "واعد  وتبعاً لذلك فإن الق   
  ٦٦."التي يحدث فيها هذا الحرمان

  
  إجراء يتخذ كمالذ أخير: التجريد من الحرية  ٢-٨

على أال يحرم أي طفـل مـن حريتـه          "من اتفاقية حقوق الطفل، أوالً،      ) ب(٣٧تنص المادة   
   تنص في هذا الصدد على أنهوثانياً،". بصورة غير قانونية وتعسفية

يجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون وال يجوز ممارسـته إال                "
  ".كملجأ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة

  "ولكي يكون تجريد الطفل من حريته متمشياً مع المعايير الدولية يجب بالتالي 
 أن يكون قانونيا وغير اعتباطي؛ 

ملجأ أخير، أي عندما ال تتاح البتّة أي تدابير بديلة مالئمة تكون في متناول السـلطات                أن يفرض ك   
 ويمكن لها أن تتخذها من أجل التصدي للطفل المعني؛

 ".ألقصر فترة زمنية مناسبة"وأخيراً أن يمتد  

والقاعدة القائلة بوجوب أن يكون تجريد الحدث من الحرية تدبيراً يتخذ كملجأ أخيـر تؤكـده                
ينبغي أن يكـون    " تنص على أن التجريد من الحرية        ٢فالقاعدة  .  من قواعد األمم المتحدة    ٢ و ١لقاعدتان  ا

وأخيراً ووفقا لهذه القاعدة    ". ألقصر فترة زمنية ممكنة ويجب أن يقتصر ذلك على الحاالت االستثنائية          ... 
  ".بكير بإطالق سراح الحدثينبغي للسلطة القضائية أن تقرر مدة العقوبة دون استبعاد إمكانية الت

وشددت لجنة حقوق اإلنسان، في تقريرها بشأن المناقشة العامة المتعلقة بإدارة شؤون قضـاء              
الحرمان من الحرية وخاصة أثناء االحتجاز السابق للمحاكمة، ال ينبغي أن يكـون ال              "األحداث على أن    

ة البدائل األخرى قد اسـتنفدت وثبـت عـدم          قانونيا أو تعسفيا وال ينبغي أن يستخدم إال عندما تكون كاف          
  .٢٤٣، الفقرة ٢٤ الصفحة ،دليل بشأن المعايير الدولية والممارسة الفضلى: األمم المتحدة وقضاء األحداث ٦٥                                                           

  .٢٤٠ المرجع نفسه، الفقرة ٦٦
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 وأثناء نظرها في تقارير الدول األطراف، أعربت اللجنة مرات عديدة عن قلقها من أن التجريد                ٦٧.كفايتها
 واشتكت اللجنـة    ٦٩. وألقصر مدة زمنية ممكنة    ٦٨كمالذ أخير " بصورة منتظمة "من الحرية ليس مستخدما     

"  للمحاكمة للمعتقلين األحداث بحسب مشيئة وتقدير المدعي العام        تطاول آماد االحتجاز السابق   "أيضاً من   
 ومراعاة لهذه الهموم شددت اللجنة على ضرورة تعزيز ما يبـذل مـن جهـود                ٧٠.في االتحاد الروسي  

  ٧١.الستحداث بدائل لتجريد اإلنسان من حريته
وهـي  "وحـة    من قواعد األمم المتحدة، ينبغي أن تنشأ مرافق احتجـاز مفت           ٣٠ووفقا للقاعدة   

مرافق تنعدم التدابير األمنية فيها، أو تقل، وينبغي أن يكون عدد األحداث في المؤسسات المغلقة صغيراً                
  ".إلى الحد الذي يسمح باالضطالع بالعالج على أساس فردي

 من اتفاقية حقوق الطفل ينبغي اللجوء إلى التجريد من الحرية على أساس من              ٢ووفقا للمادة   
  .عدم التمييز

  
  حقوق الطفل المجرد من حريته  ٣-٨

في حين أن الحقوق المدنية التي يتمتع بها األشخاص المحتجزون كما هو مبين في الفصـول                
من الخامس إلى السابع تنطبق على األطفال أيضاً يتمتع الطفل المحتجز أو المعتقل أو المسجون بحقـوق                 

وبعبـارة  . نحو الذي يفي باحتياجاته المحددة    إضافية بحكم صغر سنه الذي يقتضي تكييف معاملته على ال         
  .أخرى، يجب أن تكون معاملة الطفل في جميع األوقات محددة وفقاً لمصالحه الفضلى

  
  الحق في المعاملة اإلنسانية ١-٣-٨

من اتفاقية حقوق الطفل المنع المتصل بسوء المعاملة الوارد في المـادة            ) ج(٣٧تكمل المادة   
عامل كل طفل مجرد من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في اإلنسان،            ي"بالنص على أن    ) أ(٣٧

والحـق   ). الخط الغليظ للتأكيد وهـو مضـاف       ("وبطريقة تراعي احتياجات األشخاص الذين بلغوا سنه      
من العهـد الـدولي الخـاص       ) ١(١٠اإليجابي في المعاملة اإلنسانية تضمنه صراحة على العموم المادة          

من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان علـى حـين أن المـادة            ) ٢(٥المدنية والسياسية والمادة    بالحقوق  
أن كل طفل مـتهم أو      "من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل كما تقدمت مالحظته تنص على            ) ١(١٧

ي يتمشى مـع    تبين أنه مذنب لمخالفته القانون الجنائي يكون لـه الحق في معاملة خاصة على النحو الذ              
  ".شعور الطفل بالكرامة والقيمة والذي يعزز احترام الطفل لحقوق اإلنسان والحريات األساسية لآلخرين

  
  حق الطفل في أن يفصل عن البالغين ٢-٣-٨

وبوجه خاص، يفصل كل طفل مجـرد مـن   "في هذا الصدد على ما يلي ) ج(٣٧تنص المادة   
علـى حيـــن أنــه      " ة الطفل الفضلى تقتضي خالف ذلك     حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلح       

أن "... من الميثاق األفريقي بشأن حق ورفاه الطفل يتعين على الدول األطراف            ) ب)(٢(١٧حسب المادة   
  ".تكفل فصل األطفال عن البالغين في مكان احتجازهم أو في السجن

  .٢٢٧ الفقرة ،)١٩٩٥(رة التقرير بشأن الدورة العاش،CRC/C/46 وثيقة األمم المتحدة ٦٧                                                           
، )ب(٦١ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90 انظر على سبيل المثال فيما يتعلق بفنزويال، وثيقة األمم المتحدة ٦٨

  ).ب(١٩٢وفيما يتعلق بالمكسيك، المرجع نفسه، الفقرة 
  .٨٦الفقرة ،)١٩٩٨(التقرير بشأن الدورة التاسعة عشرة  ،CRC/C/80 انظر فيما يتعلق بالعراق وثيقة األمم المتحدة، ٦٩
  .١٣٠ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90 وثيقة األمم المتحدة ٧٠
، وفيما يتعلق )ج(٣٨١ة الفقر، )٢٠٠٠(بشأن الدورة الثالثة والعشرين التقرير ، CRC/C/94 انظر فيما يتعلق ببيرو، وثيقة األمم المتحدة ٧١

  .١٣٠الفقرة ، )١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87بهندوراس، وثيقة األمم المتحدة، 



  وق الطفل في مجال إقامة العدل حق- الفصل العاشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٣٨٤

ية والسياسية على الـنص     من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن     ) ب)(٢(١٠وتقتصر المادة   
يفصل المتهمون األحداث عن البالغين، وأن يحالوا بالسرعة المكنة إلى القضـاء للفصـل فـي                "على أن   
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في هذا الصدد على أن القاصـرين            ) ٥(٥وتنص المادة   " قضاياهم

ن وتقديمهم إلى هيئات قضائية متخصصـة       حين تطبق عليهم إجراءات جنائية يتوجب فصلهم عن البالغي        "
  ".بأسرع ما يمكن حتى يعاملوا وفقا لمركزهم بوصفهم قاصرين

*****  
وقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها من أن بعـض الـدول األطـراف رأت                 

سـجنهم  ضرورة إبداء تحفظات على الحكم الذي يلزمها بفصل األطفال عن البالغين أثناء احتجازهم أو               
 كما أعربت اللجنة مرات عديدة عن قلقها بشأن احتجاز األحداث           ٧٢.وأوصت بسحب مثل هذه التحفظات    

إبداء المزيد من النظر في تـأمين فصـل األطفـال    " وفيما يخص السويد، اقترحت اللجنة     ٧٣.مع البالغين 
 ٧٤."عايـة المؤسسـية   المحتجزين عن البالغين أخذاً بعين االعتبار المصالح الفضلى للطفـل وبـدائل الر            

وشجبت اللجنة حقيقة أن أطفاالً لم يحاكموا في األردن، تم االحتفاظ بهم في األماكن نفسها التي يحـتفظ                  
 ويتضح من العمل الذي قامت به اللجنة أن شرط فصل األحداث عن البالغين              ٧٥.فيها باألشخاص المدانين  

  ٧٦.لنفسية، بما في ذلك مؤسسات الرعاية اكافة المؤسساتينطبق على 
*****  

فـي سـجن مـع      "وأوصت لجنة مناهضة التعذيب بأال يحتفظ في الواليات المتحدة باألحداث           
  ٧٧."السجناء العاديين

*****  
إال فـي   "من العهد الدولي، يفصل األشخاص المتهمون عن المـدانين          ) أ)(٢(١٠ووفقا للمادة   

، وهنـاك حكـم   " أشخاصا غير مدانينظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم        
 من قواعد األمـم     ١٧وتنص القاعدة   . من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان    ) ٤(٥مماثل تتضمنه المادة    

  ".على أنه يجب فصل األحداث غير المدانين عن األحداث المدانين"المتحدة 
  

  حق الطفل في البقاء على صلة مع أسرته ٣-٣-٨
يكون لـه الحق في البقاء على اتصال مع        "ق لكل طفل مجرد من حريته       يح) ج(٣٧وفقا للمادة   

وهذه الظروف االستثنائية يجب أن     ". أسرته عن طريق المراسالت والزيارات، إال في الظروف االستثنائية        
  ٧٨.تبحث في ضوء المبادئ األساسية الناظمة لالتفاقية، بما في ذلك، بوجه خاص، المصالح الفضلى للطفل

  .١٨ و١٠الفقرتان ،كندا: مالحظات ختامية، CRC/C/15/Add.37 انظر على سبيل المثال وثيقة األمم المتحدة ٧٢                                                           
؛ وفيما يتعلق ببوليفيا انظر ١٢٦، الفقرة )١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين ، CRC/C/84م المتحدة  انظر فيما يتعلق بغينيا، وثيقة األم٧٣

؛ وفيما يتعلق بالمكسيك، انظر وثيقة األمم المتحدة ١١٧ الفقرة ،)١٩٩٨(التقرير بشأن الدورة التاسعة عشرة ، CRC/C/80وثيقة األمم المتحدة 
CRC/C/90 ، فيما يخص باالحتجاز في مراكز الشرطة)ج(١٩٢ الفقرة ،)١٩٩٩(الدورة الثانية والعشرين التقرير بشأن ،.  

  .١٢ الفقرة ،السويد: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.2 وثيقة األمم المتحدة ٧٤
  .١٦ الفقرة ،األردن: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.21 وثيقة األمم المتحدة ٧٥
  .٢٧ و١٦الفقرات ، فنلندا: المالحظات الختامية CRC/C/15/Add.53لمتحدة  وثيقة األمم ا٧٦
  ). ه(١٨٠، الفقرة ٣٢، الصفحة A/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٧٧
  .٥٠٢، الصفحة كتيب التنفيذ راجع ٧٨



   حقوق الطفل في مجال إقامة العدل- الفصل العاشر 

 ٣٨٥ العامين والمحاميناة والمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقض: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

اللجنة في مناسبات عديدة عن قلقها فيما يخص حق األطفال في االتصـال بـأبويهم               وأعربت  
تكفل بقاء األطفال علـى اتصـال       " وأوصت على سبيل المثال حكومة بنن بأن         ٧٩وأسرهم أثناء االحتجاز  

  ٨٠."بأسرهم أثناء وجودهم رهن نظام قضاء األحداث
 من قواعد األمم المتحدة تعليمات أكثر تفصيال فيما يخـص           ٦٢ إلى   ٥٩واعد من   وتتضمن الق 

حق المحتجزين أو السجناء األطفال في االتصال بالمجتمع المحلي األوسـع بمـا فـي ذلـك األسـرة                   
  .واألصدقاء

  
حقوق الطفل في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية والطعن القانوني فـي             ٤-٣-٨

  االحتجاز
  :من اتفاقية حقوق الطفل على ما يلي) د(٣٧ نصت المادة

يكون لكل طفل مجرد من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها              "
من المساعدة المناسبة، فضالً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحريـة أمـام                

فـي أي   محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسـرعة              
  ".إجراء من هذا القبيل

من قواعد األمم المتحدة تضيف إلى هذا النص أنه ينبغي أن يكون لألحـداث              ) أ(١٨والقاعدة  
في التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حيثما يتوفر هذا العون، واالتصـال بانتظـام بالمستشـار                "الحق  
  ".ويضمن لهذا االتصال الخصوصية والسرية. القانوني

ضيح الحقوق األساسية في الحصول على المساعدة القانونية فيما يخـص الطعـن             وقد تم تو  
 من الفصل الخـامس وال      ٧ و ٦القانوني في حرمان الشخص من حريته بشيء من التفصيل في القسمين            

من اتفاقيـة   ) د(٣٧بيد أن هناك فرقين أساسين موجودان بين المادة         . حاجة لتكرار ذلك في هذا الموضع     
والقواعد المنصوص عليها في قانون حقوق اإلنسان الدولي العام، ففي المقام األول، تشـير              حقوق الطفل   

وهي إضافة ربما تغطي على سـبيل       " غيرها من المساعدة المناسبة   ومساعدة قانونية   "إلى  ) د(٣٧المادة  
 والمسـاعدة التـي يوفرهـا المرشـد       . المثال المرشد االجتماعي الذي يثق فيه الحدث بصورة خاصـة         

  .االجتماعي باإلضافة إلى ما يقدمه المحامي قد يخدم المصالح الفضلى للطفل
من ) ٤(٩فوفقا للمادة   . والفرق الثاني يتصل بالحق في الطعن في قانونية التجريد من الحرية          

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على سبيل المثال، يتخذ القرار المتعلق بشرعية التجريد              
من اتفاقية حقوق الطفل تقضي بأن يتخذ هذا        ) د(٣٧، على حين أن المادة      "محكمة"ن الحرية من طرف     م

الخط الغلـيظ للتأكيـد وهـو       " ( سلطة مختصة ومستقلة ونزيهة أخرى     أومحكمة  "القرار إما من طرف     
ينظر قاض  "د بيكين، التي تفيد أن      عامن قو ) ٢(١٠ويمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى القاعدة        ). مضاف

عـن  " أو غيره من المسؤولين الرسميين المختصين أو الهيئات المختصة دون تأخير في أمـر اإلفـراج               
المسؤول الرسمي المختص أو المؤسسة     " على هذه القاعدة يقصد بتعبير       للتعليقووفقاً  . الحدث إثر توقيفه  

المحلية أو سلطات الشرطة    المختصة أي شخص أو مؤسسة بالمعنى الواسع للكلمة بما في ذلك المجالس             
  ٨١."التي تملك سلطة اإلفراج عن المعتقلين

، CRC/C/15/Add.61 ووثيقة األمم المتحدة ١٤ الفقرة ،حاد الروسياالت: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.4 وثيقة األمم المتحدة ٧٩                                                           
  .٢٣ الفقرة ،نيجيريا: المالحظات الختامية

  .١٦٥ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87 وثيقة األمم المتحدة ٨٠
  .٥١٠الصفحة ،  مجموعة صكوك دولية-حقوق اإلنسان  ٨١
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بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه يتمثل في معرفة ما إذا كانت المجالس البلدية أو سـلطات                 
أو اإلفـراج   /الشرطة تملك االستقالل والنزاهة المشروطتين التخاذ حكم في مسألة شرعية االحتجـاز و            

  .عن الحدث المعني
*****  

عدم كفاية ما يتلقاه األحداث في المكسيك من مساعدة         "وقد أبدت لجنة حقوق الطفل قلقها إزاء        
  ٨٢."قانونية

  
  الطفل والشروط العامة لالحتجاز ٥-٣-٨

إن واجب الدول توفير معاملة خاصة للمحتجزين والسجناء األطفال مكيفة وفقا الحتياجـاتهم             
وهذا يعتبر قاعدة منطقية أساسية بالنظر      . ل االتفاقية بأكملها  الذي يتخل " المصالح الفضلى "تعبير عن نهج    

" إلى أن نظام قضاء األحداث ينبغي أن يساند حقوق األحداث وسالمتهم ويعزز رفاههم المادي والعقلـي               
باإلضافة إلى ذلك فإن القواعد القانونية إذا ُأخذت مجتمعة تبين أنهـا            )  من قواعد األمم المتحدة    ١المادة  (

القاعدة " (مواجهة اآلثار الضارة الناجمة عن كل أنواع االحتجاز وتعزيز االندماج في المجتمع           "لى  تهدف إ 
  ). من قواعد األمم المتحدة٣

أن يـّؤمن لألحـداث     "وهذا النهج الموجه خصيصا للطفل يعني ضمناً، باإلضافة إلى ذلـك،            
تها تعزيز وصون صحتهم واحترامهم     المحتجزين االنتفاع من مرافق االحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غاي        

لذاتهم، وتقوية حسهم بالمسؤولية، وتشجيع المواقف والمهارات التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة             
  ). من قواعد األمم المتحدة١٢القاعدة " (بوصفهم أعضاء في المجتمع

 ذلك، أن يتمتعـوا     من اتفاقية حقوق الطفل، يحق لألطفال، باإلضافة إلى       ) ١(٢٤ووفقا للمادة   
". بأعلى مستوى ممكن بلوغه من الصحة والتسهيالت لمعالجة األمـراض وإعـادة التأهيـل الصـحي               "

باإلضافة إلى ذلك ينبغي للدول األطراف أن تعمل جاهدة على أن تضمن عدم حرمان أي طفل من حقـه                   
ذا النحو على األطفـال     وهذا الحكم ينطبق أيضاً على ه     ". في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه      

أن لألحـداث   " من قواعد األمم المتحدة، عالوة على ذلك، على          ٣١وتنص القاعدة   . الخاضعين لالحتجاز 
وهـذه  ". المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفي كل متطلبات الصحة والكرامة اإلنسانية            

بل تتعلق أيضاً بالبيئة الصحية     ) ٥٥-٤٩واعد  الق(القواعد تتضمن تفاصيل تتعلق ليس فقط بالعناية الطبية         
والترفيه عن الـنفس    ) ٤٦-٣٨القواعد  (، والتعليم والتدريب المهني والعمل      )٣٧-٣١القواعد  (وباإليواء  

  ).٤٨القاعدة (والدين ) ٤٧القاعدة (
*****  

  تكتسي بطبيعة الحال أهمية خاصة في إعداد الحدث المحتجز أو          التعليمومسألة الحصول على    
 من قواعد األمم المتحدة تنص في هـذا الصـدد           ٣٨والقاعدة  . المسجون لليوم الذي يتم فيه اإلفراج عنه      

  :على ما يلي
لكل حدث في سن التعليم اإللزامي الحق في تلقي التعليم المالئـم الحتياجاتـه وقدراتـه                "

تجازية فـي   ويقدم هذا التعليم خارج المؤسسة االح     . والمصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع    
مدارس المجتمع المحلي كلما أمكن ذلك، وفي كل األحوال بواسطة معلمين أكفاء، يتبعون             
برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلد، بحيث يتمكن األحداث، بعد اإلفراج عنهم، مـن               

وينبغي أن تولي إدارات تلك المؤسسات اهتمامـا خاصـاً          . مواصلة تعلّمهم دون صعوبة   
داث الذين يكونون من أصل أجنبي أو من الذين لهم احتياجات ثقافية أو عرقية              لتعليم األح 

  ).و(١٩٢ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90متحدة  وثيقة األمم ال٨٢                                                           
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ولألحداث األميين أو الذين يعانون من صعوبات في اإلدراك أو التعلّم الحق فـي              . خاصة
  ".تعليم خاص

فينبغـي  " سن التعليم اإللزامي ويودون متابعة دراستهم تجاوزواأما فيما يخص األحداث الذين  
وينبغي بذل قصارى الجهـد لتمكيـنهم مـن االلتحـاق           . هم بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعوا عليه      أن يؤذن ل  

ال يجـوز أن    "وغني عن القول إنـه      ).  من قواعد األمم المتحدة    ٣٩القاعدة  " (بالبرامج التعليمية المالئمة  
لـى أن الحـدث     تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي تمنح لألحداث أثناء احتجازهم أية إشارة إ            

  ).٤٠القاعدة " (كان مودعا في مؤسسة احتجازية
أن يتلقى تدريباً مهنياً على الحرف التي يحتمل أن تؤهله          "كما يحق ألي حدث جرد من حريته        

تتاح لألحداث، مع إيالء االعتبار الواجب لالختيار المهنـي المالئـم   "و) ٤٢القاعدة " (للعمل في المستقبل 
  ). ٤٣القاعدة " (مؤسسات، إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في أدائهولمتطلبات إدارة ال

 التـي   طيلة كامل الفترة  ومن األساسي أن يضمن الحق في التعليم للطفل أو الحدث المحتجز            
  .يجرد فيها من حريته

*****  
تي يتلقاها  وقد ُأتيحت للجنة حقوق الطفل مناسبات عديدة أعربت فيها عن قلقها إزاء المعاملة ال             

األحداث أثناء احتجازهم أو سجنهم وإزاء ظروف االحتجاز عموما في أماكن منها المؤسسات التعليميـة               
  ٨٤. وهناك قلق آخر يتكرر التعبير عنه أال وهو اكتظاظ مرافق االحتجاز٨٣.في االتحاد الروسي

ت والبـرامج  كما عبرت اللجنة بالمثل مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء عـدم كفايـة التسـهيال        
 وهي وسـائل المفـروض أن       ٨٥،الستعادة األحداث عافيتهم البدنية والنفسية وإعادة تأهيلهم في المجتمع        

  .تشكل الحجر األساس في أي نظام إلقامة العدل
  

  حقوق الطفل والتدابير التأديبية ٦-٣-٨
 لغـرض   إن اللجوء إلى التدابير التأديبية ضد األطفال المجردين من حريتهم عمل مشـروع            

ينبغي أن تكون متمشية مع مـا       "، ولكن   "المصلحة المتمثلة في حياة اجتماعية آمنة ومنظمة      "الحفاظ على   
يصون كرامة الحدث المتأصلة والهدف األساسي للرعاية المؤسسية أال وهو إشاعة اإلحسـاس بالعـدل               

ووفقـا  ). مـم المتحـدة   من قواعد األ٦٦القاعدة " (واحترام الذات واحترام الحقوق األساسية لكل شخص   
  :التدابير التالي ذكرها" أن تمنع منعا باتا" فإن هذا يعني ٦٧للقاعدة 

 التدابير التي تنطوي على معاملة قاسية أو ال إنسانية أو مهينة؛ 

 العقاب البدني؛ 

 اإليداع في زنزانة مظلمة؛ 

بالصحة البدنيـة أو    الحبس في زنزانة ضيقة أو انفرادياً، وأي عقوبة أخرى يمكن أن تكون ضارة               
 .العقلية للحدث المعني

  .١٣٠ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90 انظر فيما يتعلق باالتحاد الروسي، وثيقة األمم المتحدة ٨٣                                                           
، وفيما يتعلق ٤٥٥ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين ، CRC/C/94 انظر فيما يخص جنوب أفريقيا وثيقة األمم المتحدة ٨٤

  .٨٩ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة العشرين ، CRC/C/84ببليز، انظر وثيقة األمم المتحدة 
  ).و(١٦٥ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، CRC/C/87 انظر فيما يخص بنن، وثيقة األمم المتحدة ٨٥
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  :باإلضافة إلى ذلك ينبغي أيضاً حظر التدابير الواردة أدناه
 ؛"ألي سبب من األسباب"تخفيض كمية الطعام وتقييد االتصال بأفراد األسرة أو الحرمان منه  

 لتعزيز احترامـه    ينبغي على الدوام أن ينظر إليه على أنه أداة تربوية ووسيلة          "وتشغيل الحدث ألنه     
 ؛"لذاته لتأهيله للعودة إلى المجتمع، وال يفرض كجزاء تأديبي

 ؛"وال يعاقب الحدث بأكثر من مرة واحدة على نفس المخالفة التي تستوجب التأديب 

 .والجزاءات الجماعية 

وينبغي للدول أن تعتمد التشريعات أو اللوائح التي تقرر المعايير المتعلقة بالمسـائل التـالي               
السلوك الذي يشكل   ) ١": (مع المراعاة الكاملة للخصائص واالحتياجات والحقوق األساسية للحدث       "كرها  ذ

السلطة المختصـة   ) ٣(أنواع ومدة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها؛        ) ٢(مخالفة تستوجب التأديب؛    
  ).٦٨القاعدة (جزاءات السلطة المختصة بالنظر في التماسات التظلم من ال) ٤(لغرض هذه الجزاءات؛ 

وال يفـرض   " بما يتفق بدقة مع أحكام القانون واللـوائح السـارية         "وينبغي تأديب الحدث فقط     
بعد إخطار الحدث بالمخالفة المدعى أنه ارتكبها ويكون إخطاره بطريقة يفهمها تمـام الفهـم               "الجزاء إال   

ق في االستئناف أمام سـلطة محايـدة        وينبغي أن يكون للحدث، الح    ". ويمنح فرصة مالئمة لتقديم دفاعه    
  ).٧٠القاعدة " (تُحفظ سجالت كاملة بجميع اإلجراءات التأديبية"و" مختصة

*****  
وأوصت لجنة حقوق الطفل بأمور منها أن تحظر غرينادا وتزيل استخدام العقوبة البدنية مثل              

 البدني بما في ذلـك الجلـد        استخدام العقاب "الجلد من نظام قضاء األحداث، وتبدي اهتماما خاصا بشأن          
 وليس من الواضح ما إذا كانت سوء المعاملة الجسدية فـي            ٨٦،في اليمن " والتعذيب في مراكز االحتجاز   

. هذه الحاالت مفروضة لغرض التأديب أو كعقوبة جنائية، ولكن في كلتا الحالتين يعتبر اإلجراء ال قانونياً          
اللجوء إلى الجلد كإجراء تأديبي يمس األطفـال فـي          "ء  وأعربت اللجنة عن القلق، من ناحية أخرى، إزا       

  ٨٧."زمبابوي
 من هذا   ٣-٣-٢وفيما يتعلق بمسالة العقوبة البدنية انظر أيضاً الفصل الثامن، القسم الفرعي            

  .الدليل

ينبغي أن يستخدم تجريد األحداث من حريتهم فقط كإجراء يتخذ مالذا أخيرا، أي 
 .ئمة متاحة للتصدي للطفل المعنيعندما ال تكون هناك تدابير مال

للطفل المجرد من حريته في أن يعامل بإنسانية على النحو الذي يأخذ بعين االعتبار 
 .احتياجاته المحددة

إن الطفل المجرد من حريته لـه الحق في أن يفصل عن البالغين فإن لم يكن مداناً 
  .فإن لـه الحق في أال يحتجز مع األشخاص المدانين

 المجرد من حريته له الحق في البقاء على اتصال منتظم بأسرته ما لم يكن والطفل
  .ذلك االتصال في غير مصلحته الفضلى

والطفل المجرد من حريته له الحق في الحصول سريعا على مساعدة قانونية وفي 
، وفيما يتعلق )الجلد) (ب(٤١٢ الفقرة ،)٢٠٠٠(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين ، CRC/C/94انظر فيما يخص غرينادا، وثيقة األمم المتحدة  ٨٦                                                           

  . الجلد والتعذيب في مراكز معينةالعقوبة البدنية (١٨٤ الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثالثة والعشرين ، CRC/C/84باليمن، انظر الوثيقة 
  .٢١ الفقرة ،زمبابوي: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.55 وثيقة األمم المتحدة ٨٧
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  .الطعن في شرعية اعتقاله أمام محكمة أو هيئة أخرى مختصة ومستقلة ونزيهة
ن حريته لـه الحق في ظروف احتجاز تُعزز رفاهه البدني والعقلي والطفل المجرد م

وفي هذا الصدد فإن الحصول فعالً على . فضال عن تعزيز إعادة إدماجه في المجتمع
 أثناء الفترة التي يجرد فيها من الحرية يشكل حجر الزاوية في أي نظام تعليم مستمر
  .إلقامة العدل

 إخضاعه لتدابير تأديبية تنطوي على عقاب بدني والطفل المجرد من الحرية ال يجوز
  .أو على الحبس االنفرادي

 .ويجب أن تحترم التدابير التأديبية حق الطفل في كرامته المتأصلة

  

 حقوق الطفل والعقوبات الجنائية  .٩

يضع قانون حقوق اإلنسان الدولي بعض القيود على نوع العقوبات الجنائية التي يمكن فرضها              
من اتفاقية حقوق الطفل تـنص، علـى   ) أ(٣٧والمادة .  طفل يتبين أنه مذنب بارتكاب جريمة جنائية     على

سبيل المثال، على أال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشـخاص تقـل                  
  ".أعمارهم عن الثماني عشرة سنة

د الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة       من العه ) ٥(٦ فإن المادة    عقوبة اإلعدام أما فيما يخص    
وعلـى  ". على جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن الثمانية عشرة سـنة          "والسياسية تحظر فرضها    

من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تمنع أمور منها إنزال عقوبـة           ) ٥(٤المستوى اإلقليمي فإن المادة     
  ".ة وقت ارتكاب الجريمةبأشخاص تقل أعمارهم عن الثماني عشر"اإلعدام 

 فإن العقوبات بالسجن مدى الحياة دون إمكانية اإلفراج عن المحكوم عليه        وفيما يتعلق بحظر    
من اتفاقية حقوق الطفل فإن احتجاز طفـل        ) ب(٣٧هذا المبدأ منطقي تماماً بالنظر إلى أنه بموجب المادة          

فعقوبة السجن مدى الحيـاة     ". ة زمنية ممكنة  ال يجوز اللجوء إليه إال كملجأ أخير وألقصر فتر        "أو سجنه   
من شأنها أن تكون في الحقيقة والواقع متناقضة مع هذه القاعدة ومع مفهوم المصالح الفضلى للطفل التي                 

راجع فـي   (تقتضي أن يمنح الطفل فرصة الستعادة عافيته النفسية وألغراض إعادة إدماجه في المجتمع              
وتمشيا مع هذه القاعدة القائلة بأن سجن طفل ينبغـي أن           ). حقوق الطفل  من اتفاقية    ٣٩جملة أمور المادة    

االفتقار إلـى حظـر     "يكون ألقصر مدة ممكنة، أبدت لجنة حقوق الطفل قلقها إزاء زمبابوي فيما يخص              
  ٨٨."قانوني واضح للسجن المؤبد دون إمكانية اإلفراج والحكم بآجال غير مسماة

 عقوبـة اإلعـدام   االت التي لم تكن فيها إمكانيـة فـرض          وبالمثل أبدت اللجنة قلقها في الح     
 وفي الحاالت التي يسمح فيها القانون بالنسبة لألطفال صغار السـن الـذين              ٨٩،محظورة صراحة بقانون  

بأن يحاكموا كبالغين ومن ثم يواجهـون عقوبـة        "تتراوح أعمارهم ما بين السادسة عشرة والثامنة عشرة         
 عالوة على ذلك وفيما يخص الصين، وفي الحالة التي يسـمح            ٩٠."لحياةاإلعدام أو عقوبة السجن مدى ا     

فيها التشريع الوطني بفرض تعليق مدته سنتين ألحكام اإلعدام على األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما               
يشكل معاملة أو عقوبـة     "بين السادسة عشرة والثامنة عشرة فإن اللجنة ترى أن هذا الحكم على األطفال              

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٨٨                                                           
  . المرجع نفسه٨٩
  .١١ الفقرة ،بلجيكا: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.38 وثيقة األمم المتحدة ٩٠
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إزاء حقيقة أن التشريع الوطني     " عن قلقها العميق  " وأعربت اللجنة أيضاً     ٩١."ال إنسانية أو مهينة   قاسية أو   
  ٩٢.في غواتيماال ال يمنع ال عقوبة اإلعدام وال السجن مدى الحياة دون إمكانية اإلفراج عن المحكوم عليه

ممنوعـة أيضـا     كالجلـد    العقوبة البدنية وكما تمت اإلشارة إلى ذلك في القسم السابق، فإن          
وتجدر اإلشارة كذلك إلى    . بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         

 التي تنطوي على    -، حكمت بأن العقوبة البدنية      تايررأن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، في قضية        
يرة مان تشـكل معاملـة مهينـة         والتي تفرضها حكومة األحداث في جز      -توجيه ثالث ضربات بعصا     
راجع الفصـل الثـامن، القسـم       ( من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،       ٣بالمعنى المقصود في المادة     

  ).٣-٣-٢الفرعي 

يمنع قانون حقوق اإلنسان الدولي فرض عقوبة اإلعدام على الجرائم التي يرتكبها 
 . أشخاص تقل أعمارهم عن الثماني عشرة سنة

 أيضا فرض عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية اإلفراج عن األشخاص وال يجوز
  .الذين تقل أعمارهم عن الثماني عشرة سنة

 .وتعتبر العقوبة البدنية منافية لقانون حقوق اإلنسان الدولي

  

 الطفل المتهم ومسألة التحويل  .١٠
  

  "التحويل"معنى عبارة  ١-١٠
التحويل  "التحويـل  من قواعد بيكين، تعني عبارة ١١المادة  على التعليقمثلما هو موضح في  

إلى خارج النظام القضائي، الذي يتضمن نقل الدعوى من القضاء الجنائي وإحالتها في أحوال كثيرة إلى                
هذه ممارسة مألوفة يؤخذ بها، على أساس رسمي وغير رسـمي فـي نُظـم               "و" خدمات الدعم المجتمعي  

الممارسة أنها تحول دون اآلثار السلبية التي تنجم عن اإلجراءات الالحقة فـي  وميزة هذه . قانونية عديدة 
  ٩٣.)"مثل وصمة اإلدانة والحكم بالعقوبة(مجال إدارة شؤون قضاء األحداث، 

  :من اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على ما يلي) ب)(٣(٤٠ومسألة التحويل تتناول في المادة 
قامة قوانين وإجـراءات وسـلطات ومؤسسـات        تسعى الدول األطراف لتعزيز إ      -٣""

منطبقة خصوصا على األطفال الذين يدعى انهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بـذلك              
  :أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي

...  

استصواب اتخاذ تدابير عند االقتضاء لمعاملة هؤالء األطفال دون اللجـوء إلـى               )ب(
  ".ة أن تُحترم حقوق اإلنسان والضمانات القانونية احتراماً كامالًإجراءات قضائية، شريط

حيثما كان ذلك   "من قواعد بيكين التي تنص على أنه        ) ١(١١وهذا النهج البديل تؤكده القاعدة      
مناسباً، ينظر في إمكانية معالجة قضايا المجرمين األحداث دون اللجوء إلى محاكمة رسمية مـن قبـل                 

  .٢١ الفقرة ،الصين: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.56مم المتحدة  وثيقة األ٩١                                                           
  .١٥ الفقرة  ،غواتيماال: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.58 وثيقة األمم المتحدة ٩٢
  .٥١٢ الصفحة ، مجموعة الصكوك الدولية-حقوق اإلنسان  ٩٣
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حاالت عديدة، يكون عـدم التـدخل هـو         " على هذه القاعدة أنه في       التعليقويبين  .". ..السلطة المختصة   
 ويصدق هـذا    ٩٤.بديلة) اجتماعية(أي أن التحويل منذ البداية، ودون اإلحالة إلى خدمات          ". أفضل الحلول 

ية حيثما كانت الجريمة ذات طابع غير خطير واألسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرقابة االجتماع             "بخاصة  
غير الرسمية األخرى قد عالجت األمر بالفعل، أو يكون من المرجح أن تعالجـه علـى نحـو مناسـب                    

  ٩٥".وبناء
من اتفاقية حقوق الطفل تعطي بعض األمثلة األخرى علـى التـدابير غيـر              ) ٤(٤٠والمادة  

ختبـار  تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية واإلرشاد واإلشـراف والمشـورة واال           "المؤسسة حيث   
والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة األطفال             

باإلضافة إلى نهج عدم التدخل الممكن      ". بطريقة تالئم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء        
ها بدالً من اإلجـراءات الجنائيـة       أن يكون أنسب بديل في حاالت عديدة يمكن توخي التدابير التالي ذكر           

  :الواجب على الدوام أن يلجأ إليها كمالذ أخير وهي
 الرعاية؛ 

 اإلرشاد واإلشراف؛ 

 المشورة؛ 

 االختبار؛ 

 الحضانة؛ 

 .برامج التعليم والتدريب المهني 

 من قواعد بيكـين علـى       ٤-١١وبشأن قضية تدابير التحويل القابلة لالستمرار، تشدد القاعدة         
بغية تيسير الفصل تقـديريا فـي   "دائل المجتمعية في الفصل في قضاء األحداث بالنص على أنه      أهمية الب 

قضايا األحداث، تبذل جهود لتنظيم برامج مجتمعية، مثل اإلشـراف واإلرشـاد المـؤقتين ورد حقـوق                 
ـ      " على هذا الحكم     التعليقوكما يالحظ في    " الضحايا وتعويضهم  من زكيت بصفة خاصة البرامج التي تتض

التسوية عن طريق رد الحق للضحية وكذلك البرامج التي تسعى لتفادي مخالفة القانون في المستقبل عن                
ومن مزايا الحاالت الفردية أنها تجعل التحويل مناسبا حتـى حـين            . طريق اإلشراف والتوجيه المؤقتين   

 الحدث قـد ارتكـب      مثل ارتكاب جريمة ألول مرة، أو حين يكون       (تكون قد ارتكبت جرائم أشد خطورة       
  ٩٦".عمالً مخالفاً للقانون تحت ضغط األنداد

  
  التحويل والسلطات المسؤولة ٢-١٠

تخول الشرطة أو النيابة العامة، أو الهيئات األخـرى         " من قواعد بيكين،     ٢-١١وفقا للقاعدة   
مـة  التي تعالج قضايا األحداث، سلطة الفصل في هذه القضايا، حسب تقديرها دون عقد جلسـات محاك               

رسمية، وفقا للمعايير الموضوعية لهذا الغرض في مختلف األنظمة القانونية، وكذلك وفقا للمبادئ الواردة              
من " أن التحويل يمكن أن يستخدم في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات           "وهذا يعني   ". في هذه القواعد  

 عالوة على ذلك، فـإن      ٩٧.شخاصقبل السلطات المسؤولة ويمكن أن يمارس من قبل واحد منها أو عدة أ            

  .٥١٢ المرجع نفسه، الصفحة ٩٤                                                           
  .ة المرجع نفسه، ونفس الصفح٩٥
  . المرجع نفسه٩٦
  . المرجع نفسه٩٧
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ال يحتاج إلى االقتصار بالضرورة على القضايا البسيطة وعلى         "اللجوء إلى التحويل فيما يتصل باألحداث       
  ٩٨.في معالجة األحداث المخالفين للقانون" هذا النحو يصبح التحويل أداة مهمة

  
  التحويل وموافقة الطفل  ٣-١٠

وافقة الحدث أو أبويه أو وصيه القانوني قبل إحالـة           من قواعد بيكين م    ٣-١١تقتضي القاعدة   
الحدث إلى خدمة المجتمع المناسب أو غيره ؛ وقرار اللجوء إلى التحويل يخضع مـن ناحيـة أخـرى                   

 الشرط الهام المتمثل في الحصـول علـى         التعليقويبرز  ". للمراجعة من قبل سلطة مختصة عند تطبيقه      "
أو الوصي عليه بتدبير أو تدابير التحويل الموصى بها وواحد مـن            قبول المجرم الحدث أو قبول والديه       

أسباب ذلك أن التحويل إلى مؤسسات مجتمعية دون الحصول على هذه الموافقة يجعل ذلك متناقضا مـع                 
 فموافقة الشخص المعني بالتـدبير      ٩٩.االتفاقية المتعلقة بإلغاء السخرة التي وضعتها منظمة العمل الدولية        

  . يعتبر أساسياً لنجاح هذا التدبيرالتحويلي إذن
قد يتم أحياناً بـدافع مـن       "بيد أنه ينبغي أال يكون هذا القبول بمنأى عن الطعن، إذ إن القبول              

 والفكرة التي تكمن وراء القاعدة بعبارة أخرى قوامهـا ضـرورة مراعـاة              ١٠٠".اليأس من جانب الحدث   
مارسة القاصـرين والتخويـف علـى جميـع         الحرص بغية اإلقالل إلى أقصى حد ممكن من احتمال م         

مثالً، لتجنب المثول أمام    (وينبغي أال يحس الحدث بأنه واقع تحت الضغط         . المستويات في عملية التحويل   
  ١٠١."أو أن تُمارس عليه الضغوط حتى يوافق على برامج التحويل) المحكمة

لمقدمة مـن الـدول     وقد عمدت لجنة حقوق اإلنسان بصورة متسقة، عند نظرها في التقارير ا           
األطراف في اتفاقية حقوق الطفل، إلى بحث البدائل الموجودة للحرمان من الحرية فـي البلـد المعنـي                  

  ١٠٢.للتصدي للمجرمين األحداث ودعت مراراً وتكراراً إلى تقوية مثل هذه التدابير

يحول المجرمون األحداث، حيثما يكون ذلك مناسبا ومستصوباً من اإلجراءات 
 .ية العادية إلى الخدمات والرعاية البديلتينالجنائ

ويمكن أن تتخذ سلطة مختصة في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرارات التدابير 
  .التحويلية هذه

ينبغي أن يوافق الحدث المعني أو أبواه أو وصيه على التحويل ويمكن لهم أن يتقدموا 
 . على التحويلبطلب االستئناف إلى سلطة مختصة في حالة عدم موافقتهم

  

  . المرجع نفسه٩٨                                                           
  . المرجع نفسه٩٩
  . المرجع نفسه١٠٠
  . المرجع نفسه١٠١
، وفيما يتعلق بالكويت، ١٣٠الفقرة ،)١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الحادية والعشرين ، crc/c/87 انظر فيما يتعلق بهندوراس، وثيقة األمم المتحدة ١٠٢

، CRC/C/94؛ وفيما يتعلق ببيرو، وثيقة األمم المتحدة ١٥٠ الفقرة ،)١٩٩٨(التقرير بشأن الدورة التاسعة عشرة ، CRC/C/80ة وثيقة األمم المتحد
  .٣٨١ الفقرة ،)٢٠٠٠(بشأن الدورة الثالثة والعشرين التقرير 
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الطفل بوصفه ضحية أو شـاهداً فـي اإلجـراءات .١١
القضائية

إن مثول الطفل بوصفه ضحية أو شاهداً في اإلجراءات القضائية يتسبب لـه فـي مشـاكل                
خاصة بالنظر إلى حساسية سنة خاصة وأن التعامل مع النظام القضائي ربما يكون سـبباً فـي صـدمة                   

لرغم عما يمكن أن يكون لإلجراءات الجنائية من أثر سلبي في الضحايا أو الشـهود               مع ذلك وبا  . عميقة
من األطفال، لم تحظ هذه المسألة الخطيرة إال مؤخرا بما تستحقه من االهتمام على المستوى الدولي مـن              

ل، التـي   خالل المبادئ التوجيهية للعمل المتعلق باألطفال في إطار نظام القضاء الجنائي على سبيل المثا             
يشار إليها  ( بشأن إدارة شؤون قضاء األحداث       ١٩٩٧/٣٠ُأرفقت بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي      

وبالرغم عن كونها ليست ملزمة للدول توفر هـذه المبـادئ التوجيهيـة    "). المبادئ التوجيهية " فيما بعد ب  
عامين والمحامين والقضـاة علـى   بعض المبادئ المفيدة الواجب أن تستلهم في عمل الشرطة والمدعين ال          

  .المستوى المحلي
واستندت المبادئ التوجيهية إلى اإلعالن بشأن المبادئ األساسية لتـوفير العدالـة لضـحايا              
الجريمة وإساءة استعمال السلطة، الذي سيتم النظر فيه بمزيد من التفصيل في الفصل الخامس عشر من                

يتوجب على الدول التعهد بأن تـؤمن       : "لتوجيهية على ما يلي    من المبادئ ا   ٤٣هذا الدليل، وتنص الفقرة     
للضحايا والشهود من األطفال سبيل الوصول المالئم إلى العدالـة والمعاملـة المنصـفة ورد الحقـوق                 

وينبغي، حيث تنطبق الحالة، أن تتخذ تدابير لمنـع تسـوية المسـائل             . والتعويض والمساعدة االجتماعية  
  ".يض خارج نظام القضاء حينما يكون مثل هذا اإلجراء ليس في مصلحة الطفلالجزائية من خالل التعو
 مـن المبـادئ     ٤٥ على وجه أكثر تحديداً، تنص الفقـرة         الضحايا من األطفال  وفيما يخص   

ويحق لهم الوصول إلى آليـات      . ينبغي أن يعاملوا بشفقة وباحترام لكرامتهم     "التوجيهية على أن األطفال     
ى تعويض سريع، وفقا لما هو منصوص عليه في التشريع الوطني بنـاء علـى أي                العدالة والحصول عل  

المساعدة التي تفي باحتياجاتهم كالدفاع عنهم      "وينبغي أن يتاح للضحايا من األطفال كذلك        ". أذى لحق بهم  
 وحمايتهم والمساعدة االقتصادية وإسداء المشورة لهم والخدمات الصحية واالجتماعية، وإعادة إدمـاجهم           

وينبغي تقديم مساعدة خاصة لألطفال المعوقين أو       . في المجتمع وخدمات استعادة عافيتهم البدنية والنفسية      
وينبغي التشديد باألساس على إعادة التأهيل باالعتماد على األسرة أو على المجتمـع المحلـي               . المرضى

  ).٤٦الفقرة " (بدالً من التأهيل الذي توفره المؤسسات
ينبغي إنشاء وتعزيز اآلليات القضائية واإلدارية، حسب االقتضاء، لتمكـين          "عالوة على ذلك،    

الضحايا من الحصول على اإلنصاف من خالل اإلجراءات الرسمية أو غير الرسمية العاجلـة والعادلـة                
أو من يمثلهم قانونـا، بحقـوقهم فـي التمـاس           /وينبغي تعريف الضحايا و   . وغير المكلفة وسهلة المنال   

على هذا النحو هناك واجب إيجـابي تتحملـه السـلطات           ) ٤٧الفقرة  " ( خالل هذه اآلليات   اإلنصاف من 
  .المختصة في توفير المعلومات الضرورية للضحايا

إتاحة الفرصة للحصول على تعـويض      " ينبغي كذلك " من المبادئ التوجيهية     ٤٨ووفقا للمادة   
خص التعذيب وغيره من ضروب المعاملة      منصف ومالئم لألطفال ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، وباأل       

أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بما في ذلك االغتصاب واالستغالل الجنسي والحرمان غيـر                
وينبغـي أن يتـاح     . القانوني والتعسفي من الحرية واالحتجاز الذي ال مبرر لـه واإلخالل بمبادئ العدل           

وى إلى محكمة أو هيئة قضائية مختصة فضال عن الترجمة الشفوية إلى            التمثيل القانوني الالزم لرفع الدع    
وتجدر اإلشارة إلى أن الصيغة المستخدمة في هذه الفقرة أضعف من تلك            " لغة الطفل األم عند االقتضاء    

الواردة في معاهدات حقوق اإلنسان الملزمة قانونا التي تمنح جميعها الحق في التظلم الفعال لضـحايا                
وذلك الحق ينطبق بالمثل، طبعاً، على األطفـال الـذين هـم ضـحايا تلـك                .  حقوق اإلنسان  انتهاكات
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وللوقوف على مزيد من التفاصيل بشأن هذا الحق انظر الفصل الخامس عشـر مـن هـذا                 . االنتهاكات
  .الدليل

ينبغي تدريب الشرطة والمحـامين     "ر التصدي للحاالت التي تتعلق بالضحايا من األطفال         ييلتس
 من المبـادئ    ٤٤وهي حاجة تعترف بها المادة      " لطة القضائية وسائر الموظفين العاملين في المحاكم      والس

يتعين على الدول أن تنظر، إن لم تفعل ذلك بعـد، فـي             "باإلضافة إلى ذلك ووفقا للحكم نفسه       . التوجيهية
وأخيراً يتعين ". فالإنشاء مكاتب أو وحدات متخصصة لتُعنى بالحاالت التي تنطوي على جرائم بحق األط       

على الدول أن تنشئ، حسب االقتضاء، مدونة للممارسات الخاصة باإلدارة السليمة الخاصة بالقضايا التي              
  ".تهم الضحايا من األطفال
بحاجـة إلـى    " من المبادئ التوجيهية أنهم      ٤٩ تذكر الفقرة    ،الشهود من األطفال  وفيما يخص   

ينبغي للدول أن تراجع وتقيم وتُحسـن، بحسـب         "وتبعا لذلك،   ". يةالمساعدة في العملية القضائية واإلدار    
االقتضاء، أوضاع األطفال بوصفهم شهوداً على جرائم في نطاق قوانينها اإلجرائية والمتعلقة بتقديم األدلة              

ووفقا لمختلف العادات والممارسات واُألطر القانونية يجـب        . لتأمين احترام حقوق األطفال احتراما تاما     
دي االتصال المباشر بين الطفل الضحية والجاني أثناء عملية التحقيق والمالحقة وجلسات المحاكمـة              تفا

ويجب منع ٍاإلعالن عن هوية الطفل الضحية في وسائط اإلعالم عند الضرورة وذلك حماية              . قدر الممكن 
اسية سـارية فـي     وفي الحاالت التي يكون فيها المنع متعارضا مع مبادئ قانونية أس          . لخصوصية الطفل 

  ".الدول األعضاء ينبغي عدم تشجيع اإلعالن عن هوية الطفل في وسائط اإلعالم
عند الضرورة، في إدخال    " من المبادئ التوجيهية يتعين على الدول أن تنظر،          ٥٠ووفقا للفقرة   

 عنـد إدالء    تعديالت على قوانينها المتعلقة باإلجراءات الجنائية بحيث تسمح بأمور منها استخدام الفيديو           
ويتوجب بصورة  . األطفال بشهادة وتقديم الشهادة الفيديوية في المحكمة كوسيلة رسمية من وسائل اإلثبات           

خاصة على الشرطة والمدعين العامين والقضاة والحكام أن يتبعوا ممارسات موائمـة لألطفـال أثنـاء                
  ".من األطفال على سبيل المثالاإلجراءات التي تقوم بها الشرطة والمقابالت التي تجري مع الشهود 

 على وجوب تسـهيل اسـتجابة اإلجـراءات القضـائية واإلداريـة             ٥١وأخيراً تنص الفقرة    
  :الحتياجات الضحايا باتباع ما يلي

تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التـي            )أ"(
  تعلقا بجرائم خطيرة؛يبت بها في قضاياهم، وال سيما حيث يكون األمر م

تعزيز استحداث خطط إلعداد الشهود من األطفال الطالع هؤالء على إجـراءات              )ب(
وينبغي توفير المساعدة المالئمة للضحايا والشـهود       . العدالة الجنائية قبل إدالئهم بالشهادة    
  من األطفال خالل العملية القانونية؛

جه قلقهم وأخذها في االعتبار في      إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأو        )ج(
المراحل المناسبة من اإلجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضة للتـأثر وذلـك             

  دون إجحاف بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة؛

اتخاذ تدابير ترمي إلى اإلقالل من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصياتهم               )د(
عند االقتضاء وضمان سالمتهم فضال عن سالمة أسرهم والشهود المتقدمين لصـالحهم مـن              

  ".التخويف واالنتقام

وبالنظر إلى العدد المتزايد من األطفال الذين يمثلون في الدعاوي القضائية بوصفهم ضـحايا              
ز أصحاب المهـن    وشهود، خاصة في الحاالت المتعلقة باالستغالل، من األهمية األساسية بمكان أن يركّ           

القانونية على الوسائل والسبل الكفيلة باحترام حقوق واحتياجات هؤالء األطفال في الوقت نفسـه الـذي                
  .تحترم فيه حقوق واحتياجات المتهم الذي يجب النظر العادل في قضيته
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من المهم أن يوضع في االعتبار أن مثول طفل بوصفه ضحية أو شاهدا في 
لذلك من واجب أصحاب المهن . يتسبب لـه في صدمة عميقةإجراءات جنائية قد 

 .القانونية احترام حقوق واحتياجات الطفل ومعاملته بتفهم وشفقة

 الحصول على تعويض سريع عن أي أذى لحق بهم للضحايا من األطفالويحق 
ولهذه الغاية لهم الحق في الحصول على مختلف أنواع المساعدة للوفاء باحتياجاتهم 

  .اإلجراءات القانونية وبعدهاأثناء 
ينبغي أن يتمكن الضحايا من األطفال من الحصول على تعويض من خالل 

اإلجراءات الرسمية وغير الرسمية التي تكون سريعة ومنصفة ومتاحة بيسر وينبغي 
  . بتوافر مثل تلك اإلجراءاتهم القانونيينإعالمهم وإعالم ممثلي

حقوق اإلنسان الحق بمقتضى قانون حقوق ولألطفال الذين هم ضحايا انتهاكات 
  .اإلنسان الدولي في الحصول على تعويض فعال عما لحقهم من أذى

 مساعدة خاصة أثناء العملية القضائية واإلدارية  إلىالشهود من األطفاليحتاج 
  .ويتعين على أصحاب المهن القانونية كفالة أن تحترم حقوقهم االحترام الكامل

ة وكذلك المدعون العامون والحكام والقضاة التباع ممارسات يجب أن تسعى الشرط
  .أكثر مالءمة لحقوق الطفل في عملهم مع الشهود من األطفال

يحتاج الضحايا والشهود من األطفال إلى مساعدة خاصة أثناء اإلجراءات القانونية 
 .التي يكونون طرفاً فيها

  

 ؟متى يكون االنفصال مبرراً: الطفل وأبواه  .١٢

قد تقتضي الضرورة تعامل القضاة والمحامين لألطفال ليس فقط أثناء إدارة شـؤون قضـاء               
األحداث وأثناء إجراءات التحويل بل وكذلك فيما يتصل باإلجراءات المتعلقة بانفصال الطفل عن أبويـه               

  .وبالتبني، هذه المسألة التي ستتناول بإيجاز في القسم التالي
ية حقوق الطفل على االنفصال االستثنائي لألطفال عن أبويهم علـى            من اتفاق  ٩وتنص المادة   

  :النحو التالي
تضمن الدول األطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهمـا إال عنـدما                 -١"

تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقـوانين واإلجـراءات             
وقد يلزم مثل هـذا     . ون مصالح الطفل الفضلى   المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لص      

القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما لـه، أو عنـدما                
  ".يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرارا بشأن محل إقامة الطفل

  
  المصالح الفضلى للطفل  ١-١٢

تمدته االتفاقية من المنطقـي أن يكـون المبـدأ          بالنظر إلى النهج الموجه نحو الطفل الذي اع       
ومـن  ". األساسي الذي ينبثق عنه هذا الحكم أن الفصل يجب أن يكون، ضرورياً للمصالح الفضلى للطفل             

إما لرغبة األبـوين أو لرغبـة       "تشير  " على كره منهما  "الجدير بالمالحظة، من ناحية أخرى، أن عبارة        
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 وهذا تفسير واضح بـالنظر      ١٠٣.ح أنها ال تعني رغبة الطفل فحسب      لكن من الواض  " األبوين والطفل معاً  
هم يعتمدون على أسرتهم ومجـتمعهم المحلـي        "إلى أن األطفال ليس بإمكانهم اختيار من يرعاهم ولكن          

  ١٠٤."وعلى الدولة في القيام بذلك االختيار نيابة عنهم
  

  اُألسس التي تُبرر االنفصال  ٢-١٢
كأسـاس  " حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما لـه       "صراحة إلى   ) ١(٩تشير المادة   

أول من الجائز أن يبرر فصل الطفل عن أبويه، وتذكر كأساس ثان الحالة التي يكـون الوالـدان فيهـا                    
بيد أنه، كما تدل على ذلـك       . منفصلين ويلزم اتخاذ قرار فيما يتعلق بالمكان الواجب أن يعيش فيه الطفل           

ُأسس االنفصال الممكنة هذه توضيحية وليست جامعة ومانعة وقد توجد هنـاك حـاالت              فإن  " مثل"عبارة  
أخرى يمكن فيها للقضاة أن يقوموا بتسوية نزاعات تتعلق بمكان اإلقامة كأن يتفق الوالدان على المكـان                 

 وفي حاالت كهـذه    ١٠٥.الواجب أن يعيش فيه الطفل، ولكن يكون الطفل نفسه غير راض عن هذا االتفاق             
عـن  "مكن أن يكون للدول دور مهم تؤديه بوصفها الحكم بغية تسوية النزاع بين الطفل ووالديـه ولـو            ي

  ١٠٦."طريق إنشاء آلية قضائية تمكن الطفل من تقديم قضية بالتحكيم
  

  الضمانات القانونية  ٣-١٢
 إلى ضمانات قانونية ثالثة تستهدف توفير الحماية مـن التجـاوزات وتكفـل              ٩تشير المادة   

  :وبالتالي فإن أي قرار بفصل طفل عن والديه يجب. نصاف في المحاكمةاإل
 ؛))١(٩المادة (تطبق القوانين واإلجراءات القائمة " سلطات مختصة"أن يتخذ من قبل  

 ؛))١(٩المادة (أن يخضع لالستعراض القضائي لتحديد مدى قانونيته كإجراء اتخذ  

          فرصة المشاركة في اإلجراءات واإلعـالن      "نحت  أن يتخذ بعد أن تكون كل األطراف المعنية قد م
  )).٢(٩المادة " (عن آرائها

 يعني في هذا السياق األجهزة التي لها السلطة القانونية لتحديد ما         السلطات المختصـة  ومفهوم  
  ١٠٧.إذا كان االنفصال يحقق المصلحة الفضلى للطفل والمهارات الالزمة للقيام بذلك

 وفقا للقوانين واإلجراءات المنطبقـة    االنفصال يجب أن يكون     وشرط اتخاذ القرار المتعلق ب    
يعني أن الدول يجب أن تعد التشريعات الالزمة في هذا المجال بغية التحديد الدقيق لألسس والظـروف                 

من ناحية أخرى، وحيث أن ما من قانون يمكن أن يكون دقيقـا             . التي يمكن أن تبرر اتخاذ تدابير جذرية      
 التوجيه المفصل تفصيال كافيا الذي يرتئي طائفة واسعة النطاق من الحاالت الفردية             إلى الحد الذي يوفر   

التي تتطلب التدخل، فإن السلطات المختصة وكذلك المحاكم قد تحتاج إلى درجة معينة من حسن التقدير                
  .للطفلالذي يسمح للعمال االجتماعيين والقضاة والمحامين بالبحث عن بدائل تتوافق والمصالح الفضلى 

 وال ينبغي للقوانين المتعلقة باالنفصال أن تكون تمييزية أو أن تطبق علـى نحـو تمييـزي                
؛ وتبعا لذلك فإن التشرد والفقر واألصل اإلثني ال يجب أن تكون فـي حـد     ) من االتفاقية  ٢راجع المادة   (

  .١٢١ الفقرة ،كتيب التنفيذ ١٠٣                                                           
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة١٠٤
  . المرجع نفسه١٠٥
  .جع نفسه المر١٠٦
  .١٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٧
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رواتيـا مـن أن      وقد أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ك         ١٠٨ذاتها أسساً لفصل الطفل عن والديه     
األطفال يمكن فصلهم عن أسرهم بسبب وضعهم الصـحي أو المصـاعب االقتصـادية التـي تواجـه                  "

بعض األقليات اإلثنية تبدو أكثر     " وفيما يخص المملكة المتحدة، تم اإلعراب عن القلق من أن            ١٠٩".آباءهم
جيكـا أشـارت إلـى أن        وعندما قامت اللجنة ببحث تقرير بل      ١١٠"احتماال إليداعها في مؤسسات للرعاية    

األطفال الذين ينتمون إلى مجموعات فقيرة من السكان هم فيما يبدو األطفال األكثر احتماال إليداعهم في                "
وشددت على وجهة نظرهـا     " بأهمية األسرة في تربية الطفل    "وذكرت في هذا الصدد     " مؤسسات الرعاية 

  ١١١".ار األول وهو مصلحة الطفلإن فصل الطفل عن أسرته يجب أن يستند إلى االعتب"بالقول 
 للقرار الذي تتخذه السلطات المختصة يـؤمن فـي حـد ذاتـه              المراجعة القضائية واشتراط  

مشروعية ذلك الفصل باالستناد إلى القوانين واإلجراءات القائمة من خالل هيئة مستقلة وحيادية تطبـق               
وينبغي لتلك المراجعة أن تشمل بحث      . يةالضمانات القانونية الواجبة وتتخذ قرارا مبنيا على أسباب منطق        

أي تقدير استنسابي مارسته تلك السلطات المختصة في اتخاذها قرارها المتعلق بمسـألة الفصـل لكـي                 
  .تضمن كون ذلك التقدير االستنسابي قد مورس بدقة على النحو الذي يحقق المصالح الفضلى للطفل

 لعدالة اإلجراءات القضائية المتصلة باالنفصال، من االتفاقية ضماناً إضافياً) ٢(٩وتكفل المادة 
وعبـارة  ".  فرصة المشاركة في اإلجراءات القضائية وإبداء آرائهـا        المعنيةلكافة األطراف   "حيث تتاح   

وهذا يتبين من   . ليست محددة في االتفاقية ولكنها تشمل، في المقام األول، الطفل نفسه          " األطراف المعنية "
أن تتاح للطفل، بوجه خاص،     "من االتفاقية، التي مفادها     ) ٢(١٢في ضوء المادة    ) ٢(٩خالل قراءة للمادة    

فرصة االستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خالل ممثـل أو                  
 فـإن   عالوة على ذلك،  )) ١(١٢المادة  . (هيئة مالئمة، بطريقة تتفق مع القواعد اإلجرائية للقانون الوطني        

األطراف المعنية تعني أيضا أن كال األبوين يجب االستماع إليهما ولو لم يكونا يعيشان معا؛               "اإلشارة إلى   
كما قد يكون لسائر أفراد األسرة الموسعة حق في االستماع إلى أقوالهم استناداً إلى هذا الحكم فضالً عن                  

  ١١٢."المهنيين ذوي الدراية التخصصية بشؤون الطفل"
  

  ق الطفل في البقاء على اتصال بأبويهح ٤-١٢
تحترم الدول األطراف حق الطفـل المنفصـل عـن    "من االتفاقية على أن ) ٣(٩تنص المادة   

، إال  والديهبكال  والديه أو عن احداهما في االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقات شخصية واتصاالت مباشرة             
لى حق الطفل في البقاء على اتصال بالوالدين        والتشديد هنا ع  . إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى      

وهذا يمكن الطفل من البقاء على صلة،       . كليهما، وليس على حق الوالدين في البقاء على اتصال بولدهما         
  ١١٣.ال مع الوالدين المقيم معهما فحسب وإنما أيضاً مع األب أو األم غير المقيمين

يه شرط أن يكون هذا في يمكن أن يفصل الصغير في ظروف استثنائية عن أبو
والحاالت التي تبرر مثل هذا الفصل هي بالخصوص . مصلحة الطفل الفضلى
ويجب أال تكون قوانين الفصل تمييزية وأال تطبق بطريقة . التجاوز أو اإلهمال

  .تمييزية
في حد وانعدام المأوى والفقر أو األصل اإلثني على سبيل المثال ال يجب أن تعتبر 

  .١٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٨                                                           
  .١٧، الفقرة كرواتيا: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.52 وثيقة األمم المتحدة ١٠٩
  .١٢، الفقرة المملكة المتحدة: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.34 وثيقة األمم المتحدة ١١٠
  .١٠، الفقرة بلجيكا: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.38تحدة  وثيقة األمم الم١١١
  .١٢٦ الصفحة ،كتيب التنفيذ ١١٢
  .١٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١١٣



  وق الطفل في مجال إقامة العدل حق- الفصل العاشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٣٩٨

  .صل الطفل عن أبويه أسسا لفذاتها
ويجب أن يتخذ القرار المتعلق بالفصل من طرف هيئة مختصة تتصرف وفقا للقانون 

والقرار القاضي بفصل طفل عن أبويه . ويجب أن يخضع قرارها للمراجعة القضائية
يجب أن يتخذ فقط بعد أن تكون كافة األطراف المعنية قد اشتركت في اإلجراءات 

 .وأبدت وجهات نظرها

لطفل الذي يفصل عن أبويه لـه الحق في أن يبقى على اتصال منتظم بهما إال أن وا
 .تقتضي مصالح الطفل الفضلى غير ذلك

  

 حقوق الطفل وإجراءات التبنّي  .١٣

إن المجال األخير الذي سيعنى به هذا الفصل والذي يدعى القضاة والمحامون إلى التدخل فيه               
الدول " من اتفاقية حقوق الطفل بعض القواعد األساسية التي تنطبق على   ٢١وتوفر المادة      ١١٤.التبنيهو  

 إلى التبني على أنه طريقـة مـن         ٢٠ وتشير المادة    ١١٥."أو تسمح بنظام التبني   /األطراف التي تعترف و   
طرق عديدة لرعاية الطفل المجرد من البيئة العائلية، ولكن االتفاقية في حد ذاتها ال تتخذ أي موقف مـن                   

بيد أن التبني، حيثما وجد، يجب أن تنظمه قوانين محلية وينبغي إيالء االعتبـار األول     . صواب التبني است
 ويجب أن ١١٦.لمصالح الطفل الفضلى على حساب مصالح أخرى كالمكاسب االقتصادية على سبيل المثال

  :يحترم التشريع المتعلق بالتبني القواعد الدنيا التالي ذكرها
ن أال تصرح بتبني الطفل إال السلطات المختصة التي تقوم، وفقا للقوانين            أن يضم "يجب   أوالً،

واإلجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، بتحديد مشروعية التبنـي               
بالنظر إلى وضع الطفل وما يخص الوالدين واألقارب واألوصياء القانونيين مع التأكد من أن األشخاص               

نيين قد أعطوا عن علم، عند اللزوم، موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يقتضـيه                  المع
  )).أ(٢١المادة " (األمر من مشورة 

 فهي مفهوم يغطي السـلطات القضـائية والمهنيـة          السلطات المختصة أما فيما يخص عبارة     
 كما أوصت بذلك    ١١٧.موافقة الصحيحة المؤهلة للبت فيما تمثله المصالح الفضلى للطفل ولتأمين صدور ال         

  ١١٨.هذا وينبغي توفير التدريب الكفؤ للفنيين المعنيين. لجنة حقوق الطفل فيما يخص بنما
 من األشـخاص المعنيـين       الموافقة الصادرة عن دراية   واشتراط التبني يجب أن يستند إلى       

تترك األمر لكل دولة طـرف لكـي        وإن كانت االتفاقية    " إبعاد األطفال خطأ عن والديهم    "ُأدرج بغية منع    
 وبالرغم من عدم احتواء القانون المحلـي علـى          ١١٩.تدرج هذا الشرط أو ال تدرجه في تشريعها المحلي        

شرط موافقة سليم فإن الموافقة المبنية عن دراية على التبني يمكن في النهاية أن تنتهك حق الطفل وحق                  
 من االتفاقية، اللتان تسـتندان إلـى        ٩ و ٧ المادتان   والديه األصليين على النحو الذي تضمنه بوجه خاص       

 أما فيما يتعلق    ١٢٠".المصالح الفضلى للطفل تتحقق بوجودهم مع أبويهم متى كان ذلك ممكنا          "افتراض أن   
  . سيستند هذا القسم حصراً إلى اتفاقية حقوق الطفل وسيترك جانباً كافة المعاهدات الدولية األخرى التي تُعنى بمسالة التبني١١٤                                                           

  .٢٧١ الصفحة ،كتيب التنفيذ" ي تأخذ بمبدأ الشريعة اإلسالمية، على سبيل المثال، ال تعترف بالتبني إن الدول الت١١٥
  .٢٧٢ الصفحة ،كتيب التنفيذ فيما يخص مفهوم المصالح الفضلى في سياق التبني انظر ١١٦
  .٢٧٣ المرجع نفسه، الصفحة ١١٧
  .٣١ الفقرة ،بنما: تاميةالمالحظات الخ، CRC/C/15/Add.68 وثيقة األمم المتحدة ١١٨
  .٢٧٣ الصفحة ،كتيب التنفيذ ١١٩
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة١٢٠



   حقوق الطفل في مجال إقامة العدل- الفصل العاشر 

 ٣٩٩ العامين والمحاميناة والمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقض: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 من االتفاقيـة ويجـب      ١٢بآراء الطفل ذاتها فهي، كما تقدمت اإلشارة إلى ذلك، مطلوبة بمقتضى المادة             
 وتجـدر   ٢١.١٢١ى فيما يتصل بإجراءات التبني المتوخاة بموجـب المـادة           اعتبارها أساسية هي األخر   

ففي منغوليا، يجب   : اإلشارة إلى أن بعض البلدان تشترط موافقة الطفل على التبني اعتبارا من سن معينة             
 وفي مقاطعة نوفاسكوشـا الكنديـة       ١٢٢تأمين موافقة الطفل إذا كان يبلغ من العمر تسعة أعوام أو أكثر؛           

ون على أنه في الحاالت التي يكون فيها عمر الطفل الذي يتم التفكير في تبنيه اثنتي عشرة سنة                  ينص القان 
يكون لموقف الطفل الذي يزيـد عمـره        " وفي كرواتيا    ١٢٣"يجب الحصول على الموافقة الخطية    "أو أكثر   

بأن تكفل   وقد أوصت لجنة حقوق اإلنسان       ١٢٤."على عشرة أعوام أهميته فيما يخص الموافقة على التبني        
 وأنه  ١٢٥. من االتفاقية  ٢١ و ١٢ و ٣الدول األطراف توافق تشريعاتها المحلية بوجــه خاص مع المواد          

تبعا لذلك يمكن منح األطفال مشاركة أوسع نطاقا في القرارات األسرية التي تمسـهم بمـا فـي ذلـك                    
  ١٢٦.اإلجراءات المتصلة بلّم شمل األسرة والتبني

بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعايـة الطفـل، إذا              ) "ب(٢١ تسلم المادة    ثانياً،
". تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة مالئمـة فـي وطنـه                    
ن ومثلما بينت لجنة حقوق اإلنسان في توصياتها المقدمة إلى المكسيك ينبغي لعمليات التبني عبـر القطريـة أ                 

 وبالتالي فإن الدول األطراف ليسـت ملتزمـة         ١٢٧ترى على أنها إجراء يتخذ كملجأ أخير لتوفير العناية للطفل         
وقد أعربت اللجنة في مناسبات عديدة عن قلقها بشأن االفتقار إلى إطار معيـاري أو               . بالسماح بتلك العمليات  

ي عموما وخاصة في ميدان عمليات التبني في بلد آخر          تدابير تتسم بالكفاءة لتنفيذ أحكام االتفاقية المتعلقة بالتبن       
 وفيما يتعلق   ١٢٨.والمخاطر الممكن أن تنجم عن حاالت التبني في بلد آخر غير القانونية واالتجار في األطفال              

ـ  أ بالدانمرك والسويد أوصت اللجنة كذلك باتخاذ خطوات لرصد حالة األطفال األجانب الذين تبنتهم              فـي   رس
  ١٢٩.يهماهذين البلدين كل

يستفيد الطفل من    أن تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر أن       " يجب على الدول األطراف      ثالثاً،
تبني دولي يجـب أن     "وهذا يعني أن كل     ".  تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني       تعادل ضمانات ومعايير 

 باالستناد إلى التحريات    تأذن به السلطات المختصة في دولة الطفل بوصفه يحقق المصالح الفضلى للطفل           
راجع المادة  " (وإسداء المشورة عند االقتضاء   "والمعلومات السليمة ومع الحصول على الموافقات الالزمة        

 وأوصت لجنة حقوق الطفل في هذا الخصوص الدول األطراف بالنظر في التصديق علـى               ١٣٠.))أ(٢١
، التـي تضـع     ١٩٩٣ في بلد آخر، لعام      اتفاقية الهاي بشأن حماية األطفال والتعاون بخصوص االعتماد       

  ١٣١.التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع
  . المرجع نفسه١٢١                                                           

  .١٣٦ الفقرة منغوليا،: ١٩٩٢التقارير األولية للدول األطراف الواجب تقديمها في عام ، CRC/C/15/Add.32 وثيقة األمم المتحدة ١٢٢
  .١١٢٩ الفقرة  كندا،:١٩٩٤التقارير األولية للدول األطراف الواجب تقديمها في عام ، CRC/C/11/Add.3 وثيقة األمم المتحدة ١٢٣
  .١٠٣ الفقرة  كرواتيا،:١٩٩٣التقارير األولية للدول األطراف الواجب تقديمها في عام ، CRC/C/8/Add.9 وثيقة األمم المتحدة ١٢٤
المالحظات ، CRC/C/15/Add.24 ؛ ووثيقة األمم المتحدة٢٩، الفقرة األماني: ختاميةالمالحظات ال، CRC/C/15/Add.43 وثيقة األمم المتحدة ١٢٥

  .٢٦الفقرة ، هندوراس: الختامية
  .٢٩ الفقرة ،ألمانيا: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.43 وثيقة األمم المتحدة ١٢٦
  .١٨ الفقرة ،المكسيك: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.13 وثيقة األمم المتحدة ١٢٧
؛ وثيقة األمم المتحدة ١١ الفقرة ،باراغواي: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.27انظر على سبيل المثال وثيقة األمم المتحدة  ١٢٨

CRC/C/15/Add.36 ،؛ ووثيقة األمم المتحدة ١٨ الفقرة ،نيكاراغوا: المالحظات الختاميةCRC/C/15/Add.42 ،١١الفقرة ، انياأوكر: المالحظات الختامية.  
المالحظات ، CRC/C/15/Add.2؛ ووثيقة األمم المتحدة ٢٧ الفقرة ،الدانمرك: المالحظات الختامية، CRC/C/15/Add.33 وثيقة األمم المتحدة ١٢٩

  .١٣ الفقرة ،السويد: الختامية
  .٢٧٥ الفقرة ،كتيب التنفيذ ١٣٠
المالحظات ، CRC/C/15/Add.33؛ ووثيقة األمم المتحدة ٣١ الفقرة ،بنما: الختاميةالمالحظات ، CRC/C/15/Add.68 وثيقة األمم المتحدة ١٣١

 Proceedings”, a CD published by the Hague“"ولالطالع على المزيد من المعلومات بشأن اتفاقية الهاي انظر . ٢٧ الفقرة ،الدانمرك: الختامية
Conference on Private International Law, on the children’s conventions concerning child abduction, adoption co-operation and 

net.hcch.www://httpThe text of the Convention can also be found at . protection of children.  



  وق الطفل في مجال إقامة العدل حق- الفصل العاشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٤٠٠

أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني         " يتعين على الدول األطراف      رابعاً،
المـادة  " (في بلد آخر، أن عملية التبني ال تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غيـر مشـروع                 

بيع األطفال أو االتجار فيهم ألي غرض من األغراض أو بأي شكل            " الحكم يستهدف منع     وهذا)). د(٢١
مـا  "وواضح أنه على حـين أن       .  من اتفاقية حقوق الطفل    ٣٥، على نحو ما تقتضيه المادة       "من األشكال 

 تسدده األسر المتبنية من مبالغ يمكن أن يكون عن حسن نية ودون إضرار بالطفل إال أن النظـام الـذي                   
  ١٣٢.يحدد قيمة سعرية لطفل من األطفال ربما يشجع اإلجرام والفساد واالستغالل

أن تعـزز، عنـد     " يتعين على الدول األطراف التي تعترف بالتبني أو تسـمح بـه              وأخيراً،
االقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف، وتسعى، في هذا اإلطار، 

((.   ه(٢١المـادة   " (ن أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خالل السلطات أو الهيئات المختصة             إلى ضما 
والمعاهدة األساسية الواجب النظر فيها في هذا الصدد هي اتفاقية الهاي المشار إليها أعاله التي تسـتند                 

 المتعلـق بالمبـادئ     ١٩٨٦ من اتفاقية حقوق الطفل فضالً عن إعالن األمم المتحدة لعام            ٢١إلى المادة   
االجتماعية والقانونية المتصلة بحماية األطفال ورعايتهم، مع اإلشارة بوجه خاص إلى الحضانة والتبني             

 ويجدر التذكير بأن لجنة حقوق اإلنسان تشجع على الدوام البلدان التي            ١٣٣.على الصعيد الوطني والدولي   
  .لم تصدق بعد على اتفاقية الهاي على أن تفعل ذلك

لنسبة للدول التي تعترف أو تسمح بالتبني ينبغي إيالء االعتبار األساسي للمصالح با
 .الفضلى للطفل

يتعين أيضاً أن يؤمن التشريع المحلي المتعلق بالتبني كون تبني طفل من األطفال 
  :تجيزه فقط

  سلطة مختصة تحدد إمكانية السماح بالتبني؛ •
مول بها وعلى أساس كافة المعلومات يتّم وفقا للقانون الساري واإلجراءات المع •

 ذات الصلة والموثوقة؛

، إن على الموافقة بناء على دراية على تبني األشخاص المعنيين وبعد الحصول •
 .كان القانون يقتضي ذلك

وعمليات التبني الدولية أو في بلد آخر تُعتبر إجراء يتخذ كمالذ أخير لتوفير الرعاية 
 .للطفل

 في بلد آخر لـه الحق في التمتع بالضمانات والمعايير والطفل المعني بالتبني
  .المكافئة لتلك الموجودة في حالة التبني الوطني

يجب على الدول أن تتخذ كافة التدابير لكفالة أال يسفر التبني الدولي عن نتائج قوامها 
  .الربح المالي على غير وجه صحيح بالنسبة لمن يشترك في عملية هذا التبني

لقانون الدولي يمنع منعاً باتاً بيع األطفال أو االتجار بهم ألي غرض من ثم إن ا
 .األغراض وبأي شكل من األشكال

  

  .٢٧٦-٢٧٥ الصفحتان ،كتيب التنفيذ ١٣٢                                                           
  .٢٧٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٣
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دور القضاة والمدعين العاميـن والمحاميـن فـي .١٤
 الطفل أثناء إقامة العدلحقوقضمان

دور القضـاة والمـدعين     مثلما سبق أن بينته الفصول من الرابع إلى الثامن من هذا الدليل، يعتبر              
العامين والمحامين أساسيا لحماية حقوق اإلنسان لجميع األشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم جنائية أو المتهمين              

وهذه المسؤولية الملقاة على عاتق أصحاب المهن القانونية هؤالء مسؤولية جسيمة حينما تتعلـق              . بهذه الجرائم 
لرشد والذين هم مخالفون للقانون أو هم مشمولون بإجراءات لالنفصال          اإلجراءات القضائية بأطفال دون سن ا     

ومثل هذه اإلجراءات تتطلب معرفة خاصة ومهارات يتحلى بهـا القضـاة والمـدعون العـامون                . أو التبني 
والمحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المعنيين لذلك أوصت لجنة حقوق اإلنسان فـي كثيـر مـن                  

األطراف بوضع وتعزيز برامج تدريب لها صلة بالمعايير الدولية ذات الصلة الخاصـة بكافـة              األحيان الدول   
 واقترحت بانتظام على الدول األطـراف النظـر فـي التمـاس             ١٣٤.المهنيين المعنيين بنظام قضاء األحداث    

امية لحقـوق   المساعدات التقنية في مجال قضاء األحداث، بما في ذلك الشرطة، من مفوضية األمم المتحدة الس              
  ١٣٥.في جملة منظمات أخرى) اليونيسيف(اإلنسان ومن منظمة األمم المتحدة للطفولة 

  

 المالحظات الختامية  .١٥

قدم هذا الفصل استعراضاً لبعض المبادئ القانونية الدولية المهمة ذات الصلة بحقوق الطفـل              
ق لـه حقيقة أن األطفال أشخاص قائمون       ويتخذ هذا النظام القانوني كنقطة انطال     . في مجال إقامة العدل   

بذاتهم لهم حقوق وعليهم واجبات يجب أن تأخذها بعين االعتبار وتحترمها السلطات اإلدارية والقضـائية               
عالوة على ذلك لألطفال حقوق خاصة واحتياجات ومصالح يجب أخذها بعين االعتبار هي             . على السواء 

 بالجرائم أو بغيرها، يجب في جميع األوقات أن تهتدي، بأمور           وإقامة العدل، حيثما كانت تتعلق    . األخرى
منها، المبادئ األساسية المتمثلة في عدم التمييز والمصالح الفضلى للطفل وحق الطفل في الحياة والنمـو                

  .وحقه في أن تُسمع أقواله
ب على  من ناحية أخرى، ولكي تصبح هذه المبادئ حقيقة واقعة بالنسبة لألطفال في العالم، يج             

الدول أن تدرج كافة القواعد الدولية ذات العالقة بالموضوع في نُظمها القانونيـة المحليـة وأن تـوفر                  
التدريب السليم واألموال ألصحاب المهن القانونية والشرطة والسلطات االجتماعية لتمكينها من اكتسـاب             

  . القانونيةالمعرفة والمهارات الالزمة لالضطالع بواجباتها وفقا لتعهدات الدول
عالوة على ذلك، على الدول بوجه أعم أن تبذل قصارى جهدها الستئصـال الفقـر والظلـم                 
االجتماعي والبطالة المتفشية إذ بدون ذلك ال تجدي النوايا الحسنة بشأن إعادة تربية األحداث المجـرمين                

  .اجتماعياً وإدماجهم من جديد في المجتمع
يتعـين عليهـا أن     "رة من جانب البشرية قاطبة، التي       وبدون أن تبذل جهود متحمسة ومتضاف     

 فإن المشكلة التي يواجهها األطفال المتزايدة أعدادهم في العالم قد تطرح تحديات يغـدو               ١٣٦."تكرم الطفل 
  .من شبه المستحيل مواجهتها باقتدار

، وفيما يتعلق ٦١، الفقرة )١٩٩٩(التقرير بشأن الدورة الثانية والعشرين ، CRC/C/90نزويال، وثيقة األمم المتحدة  انظر فيما يتعلق بف١٣٤                                                           
  .١٩٢بالمكسيك، المرجع نفسه، الفقرة 

  . انظر اإلشارات في الحاشية السابقة١٣٥
  . الفقرة الخامسة من ديباجة إعالن حقوق الطفل١٣٥
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 الفصل الحادي عشر .......

في مجال إقامة  حقوق المرأة
............................ العدل

 األهداف المتوخاة 

تعريف المشاركين بالمشاكل المحددة المتصلة بحقوق اإلنسان التي تواجهها المرأة في  • 
  مختلف مجاالت الحياة

  لتي تستهدف حماية حقوق المرأةاطالع المشاركين على القواعد القانونية الدولية ا •
تنمية وعي المشاركين بما لهم من إمكانات بوصفهم قضاة ومدعين عامين ومحامين  •

 للمساهمة في تحسين حماية حقوق المرأة

 

 أسئلة 

  ما هي التشريعات التي تحمي حقوق المرأة في البلد الذي تعملون فيه؟ • 
  وهل ترون أن هذه التشريعات تنفذ بفعالية؟ •
  ما هي المشاكل المحددة التي تواجه المرأة في البلد الذي تعملون فيه؟ •
هل هذه المشاكل راجعة إلى نواحي نقص في الحماية القانونية للمرأة أو إلى تقصير في  •

  تنفيذ القواعد القانونية القائمة؟
عملون هل هناك أية عوامل أخرى يمكن أن تفسر المشاكل التي تواجه المرأة في البلد الذي ت •

  فيه؟
 إذا كانت هناك مشاكل فما هي؟ •

 هل تواجه الطفلة أية مشاكل محددة في البلد الذي تعملون فيه؟ •

 إذا كان األمر كذلك فما هي هذه المشاكل وما هو سببها الجذري؟ •

 كيف يعالج القانون المشاكل المحددة التي تواجه الطفلة وإلى أي حد يعالجها؟ •

دعين عامين ومحامين لتحسين حماية حقوق المرأة في البلد ما الذي يمكنكم عمله كقضاة وم •
 الذي تعملون فيه؟
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 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
  ١٩٤٥ميثاق األمم المتحدة،  •
  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •
  ١٩٦٦فية، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا •
  ١٩٤٩اتفاقية قمع االتجار باألشخاص واستغالل دعارة الغير،  •
  ١٩٥٣االتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة،  •
  ١٩٥٧االتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة،  •
  ١٩٦٢اتفاقية الرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج،  •
  ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  •
البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء  •

  ٢٠٠٠وفي الصور اإلباحية، 
  ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •
  ١٩٩٩البروتوكول االختياري التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •
  ١٩٦٠ لمناهضة التمييز في مجال التعليم، اتفاقية اليونسكو •
  ١٩٩٨نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  •
  ٢٠٠٠اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  •
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار في األشخاص وال سيما النساء واألطفال الملحق  •

  ٢٠٠٠هضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، باتفاقية األمم المتحدة لمنا
*****  

  ١٩٩٣النظام األساسي للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة،  •
  ١٩٩٤النظام األساسي للمحكمة الدولية الخاصة برواندا،  •

*****  
  ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٩٣إعالن القضاء على العنف ضد المرأة،  •
  ١٩٩٣مل فيينا، إعالن وبرنامج ع •
  ١٩٩٥إعالن بيكين ومنطلقات العمل،  •

  الصكوك اإلقليمية
  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •
  ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة،  •
 ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •
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 مقدمة  .١

والحقوق . إن قانون حقوق اإلنسان الدولي ككل ينطبق، بطبيعة الحال انطباقا تاماً على المرأة            
بيد أنه  . الموصوفة في الفصول األخرى من هذا الدليل هي لذلك ذات عالقة بالمرأة باألحداث من اإلناث              

نات وجد أن من الضرورة بمكان، للتصدي بطريقة        مثلما تشهد بذلك القائمة أعاله من المعاهدات واإلعال       
أكثر فعالية لالنتهاكات الخطيرة والمتعددة لحقوق المرأة التي لم تزل تحدث في أغلبية البلدان، بمـا فـي         
ذلك الممارسات التمييزية الواسعة النطاق، وضع وثائق قانونية منفصلة محددة بحسب نوع الجنس تؤكد              

وعلى حين أن المرأة حققت في بعض البلدان خطوات عمالقة صـوب            . مرأةعلى االحتياجات الخاصة لل   
تأمين الحماية المتزايدة لحقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق في المساواة مع الرجل في مجاالت مثل قانون                 
األسرة وقانون اإلرث وفي الحصول على التعليم والرعاية الصحية المالئمة وسوق العمل إال أن أغلبيـة                

فعلى سبيل المثال ال يسمح لهن      . ء ما زلن يعانين من انتهاكات أبسط حقوق اإلنسان التي يتمتعن بها           النسا
في جميع األحوال من أن يتزوجن بحرية أو يطلقن بالشروط نفسها التي يطلق بها الرجال وفـي بعـض            

يـاة والحريـة   وحق المرأة فـي الح . البلدان هن ال يتمتعن بحقوق متساوية مع الرجل من حيث الميراث      
الشخصية واألمان على شخصها بما في ذلك الحق في الصحة غالبا ما تنتهك من خالل العنف المحلـي                  
والممارسة على صعيد المؤسسات والمجتمع المحلي كحاالت القتل المتصلة بالمهر والقتل دفاعـا عـن               

عالوة علـى   . بغاء القسري الشرف، والضرب والعنف الجنسي والممارسات التقليدية واالتجار بالنساء وال        
وقـد  . ذلك يمكن أن تحرم المرأة من حقها في التعليم وحتى من معظم خدمات الرعاية الصحية األساسية               

والتمييز ضد األنثى أحياناً    . يخضعن لنظام متشدد في اللباس يمكن أن يسفر خرقه عن عقوبة بدنية شديدة            
ئي السابق للوالدة الذي قد يفضي إلى اإلجهـاض إذا          ما يحدث حتى قبل الوالدة في شكل االختبار االنتقا        

  .كان الجنين أنثى
وخطورة هذه االنتهاكات تزيدها تعقيداً حقيقة أن العديد من الضحايا يعانين من الفقر أو الفقر                

فهن ال يمكنهن استئجار خدمات     . المدقع ويفتقرن إلى الوسائل المالية للخروج من األوضاع التي يعانينها         
على سبيل المثال، لمساعدتهن على المطالبة بحقوقهن وحتى في حالة ما إذا استطعن ذلـك فـإن                 محام،  

النظام القانوني غالباً ما ال يعير حقوق المرأة نفس الوزن الذي يعيره لحقوق الرجل أو حقـوق الطبقـة                   
يلقى على عاتق   وقد يكون النظام القانوني متحيزا بشكل مجحف لفائدة الرجل بحيث           . الثرية في المجتمع  

عالوة على ذلك أحيانا مـا      . المرأة عبء إثبات ال طاقة لها به في حاالت العنف بما في ذلك االغتصاب             
  .تتعرض المحاميات الالئي يمثلن النساء بطرق شتى للتهديد وحتى للقتل

 والحالة القانونية والوقائعية للمرأة هي حالة هشة بصورة خاصة في كثير من الحاالت بالنظر             
ولـذلك فـإن    . إلى وضعها كمهاجرة أو الجئة أو مشردة أو لمجرد انتمائها إلى أقلية إثنيـة أو عرقيـة                

  . الحكومات وأعضاء المهن القانونية عليهم واجب مالزمة اليقظة إلى مشاكل كهذه وتعيين الحلول الممكنة
لباً ما يفسران وإن العزوف عن تشجيع وحماية حقوق المرأة حماية فعالة والتقصير في ذلك غا         

 بالخوف من أن مثل هذه الحقوق تشكل تهديداً للقيم والمصالح االجتماعيـة المقبولـة               - ولو بال مبرر     -
 ولكن تهميش المرأة هذا لـه آثار مدمرة وتكاليف اجتماعية ومالية تتخطى حياة المـرأة الفـرد                 ١عموما

ن عملية اتخاذ القرارات التي من شأنها أن        المعنية؛ بل هي تؤثر على المجتمع ككل ألن المرأة مستبعدة م          
  .تمكنها من أن تؤدي دوراً بناء في بناء المجتمع المحلي الخالي من الخوف والحاجة والتعصب

اكسفورد، مطبعة اكسفورد /نيويورك( الصادر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ٢٠٠٠تقرير التنمية البشرية لعام  حول هذه القضية انظر ١                                                           
  .٣٠، الصفحة )٢٠٠٠الجامعية، 
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ألخرى في حصن منيع مـن انتهاكـات        اوالمرأة التي تعيش في البلدان الصناعية ليست هي         
لة في النظام والمواقف السائدة وقد تتأثر من        فقد تواجه هذه المرأة مجموعة من المشاكل المتأص       . حقوقها

  .التمييز الذي غالبا ما يكون تمييزاً غير مباشر
*****  

وهكذا فإن المرأة غالباً ما تجد نفسها حبيسة دائرة مفرغة اجتماعية وثقافية ودينية وسياسـية               
 ذلك الخروج تحتاج إلى     فلكي تتمكن المرأة من   . وقانونية وقد يتعذر عليها الخروج من هذه الدائرة وحدها        

أمور منها دعم الجهات القانونية المستقلة والمحايدة ذات الدراية بقانون حقوق اإلنسان الدولي وتطبيقاتـه               
وتعزيز الوعي بين القضاة والمدعين     . على المرأة والقادرة على ممارسة مسؤولياتها بحذق ودون خوف        

تهك أبسط الحقوق األساسية للمرأة والطفلة يشكل خطـوة         العامين والمحامين للقوانين والممارسات التي تن     
  .مهمة صوب الظفر بعالج تشتد الحاجة إليه بأدوات للتعويض لفائدة النصف اآلخر من البشرية

*****  
والمشاكل التي ينطوي عليها تعزيز وحماية حقوق المرأة متنوعة وعديدة ويجب التصدي لها             

على أبرز بعض المسائل المحيـرة التـي تواجـه المـرأة            في عمق في هذا الفصل الذي سوف يقتصر         
وسوف يبدأ هذا الفصل بوصف عام لحقوق المرأة في الشخصية          . واالستجابة التي يوفرها القانون الدولي    

القانونية ثم ينظر بعد ذلك في حق المرأة في المساواة أمام القانون والمساواة في الحماية التـي يوفرهـا                   
قسام الالحقة بحقوق المرأة في أن تُحترم حياتها وسالمتها البدنية والعقليـة؛ وحـق              وستُعنى األ . القانون

المرأة في عدم التعرض لالستعباد وتجارة الرقيق والسخرة والعمل االجباري واالتجار في النساء وحـق               
.  العامـة  المرأة في المساواة فيما يتعلق بالزواج والمسائل المدنية ومن حيث المشاركة في إدارة الشؤون             

وبعد التعرض لبعض ميادين القانون األخرى التي يكون فيها التمييز على أساس الجنس شائعا سيصـف                
. الفصل بإيجاز حق المرأة في الحصول على تعويض فعال بما في ذلك حقها في الوصول إلى المحـاكم                 

لمرأة، وسـيختتم الفصـل     وأخيراً، سيتم التأكيد على دور ذوي المهن القانونية في تعزيز وحماية حقوق ا            
وستتم اإلشارة، حيثما تكون هناك عالقة بالموضوع إلى القضايا المتعلقـة           . ببعض المالحظات الختامية  

  .بنوع الجنس التي تناولتها فصول أخرى من هذا الدليل
*****  

ومما له أهمية مماثلة، أن حقوق المرأة في مجاالت االستخدام والصحة والحقوق األخرى ذات              
ة بالميادين االجتماعية واالقتصادية والثقافية لن ينظر فيها في هذا السياق، ألسباب ضـيق الحيـز                الصل

المنشور رقـم   وبدال من ذلك سيوفر     . بالرغم من أن بعض اإلشارات التي في محلها ستتم من حين آلخر           
لمتصلة بحق المـرأة    ولالطالع على المزيد من الموارد ا     .  قائمة قصيرة بالوثائق القانونية ذات الصلة      ١

  . الذي يتضمن قائمة بأهم الكتب والتقارير والمواقع على الشبكة العالمية٢المنشور رقم انظر 
  

 حق المرأة في الشخصية القانونية  .٢

إن الحق في االعتراف للشخص بوصفه شخصا أمام القانون يرسي األساس لحق المرأة فـي               
قضائية حق أصيل   / وعلى الرغم من أن الحق في شخصية قانونية        .التمتع بكامل حقوق اإلنسان وحرياته    

 من العهد الدولي    ١٦ في المادة    بصريح العبارة الواضحة  في قانون حقوق اإلنسان الدولي، فقد تم إدراجه         
عالوة علـى ذلـك     .  من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان     ٣الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة      

من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ال يمكن لهذا        ) ٢(٢٧من العهد الدولي والمادة     ) ٢(٤ة  وعمال بالماد 
الحق في أي ظرف من الظروف أن يقيد في أزمنة الطوارئ العامة،وحق المرأة في الشخصية القانونيـة                 
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لحرب أو مـا    يجب بعبارة أخرى، أن يحترم في أوقات السلم وفي أزمنة ا          . على قدم المساواة مع الرجل    
  .يشبه الحرب

 ١٦ومثلما شددت على ذك اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، فإن حق كل شخص بمقتضى المادة    
في أن يعترف به في كل مكان بوصفه شخصاً أمام القانون لـه داللته الخاصة بالنسبة للمرأة التي ترى                  

  إلى ذلك اللجنة،  ومثلما أشارت ٢"هذا الحق يختصر ألسباب الجنس أو الوضع العائلي
يعني هذا الحق أهلية المرأة للملكية وإلبرام العقود ولممارسة الحقوق المدنية األخـرى ال           "

ويعني ضمنا كـذلك    . يمكن تقييدها على أساس الوضع العائلي أو أي أساس تمييزي آخر          
أن المرأة التي ال يمكن أن تعامل معاملة األشياء التي ستُعطى هي ومـا يملكـه الـزوج                  

  ٣".لمتوفى إلى األسرةا

والشخصية القانونية تعني أيضاً أنه يجب أن يتاح للمرأة الوصول الكامل والـذي ال يعوقـه                
عائق إلى المؤسسات القانونية السائدة في بلدها ألغراض الدفاع عن حقوقها والحصول على تعويض أو               

  ٤.إعادة للحقوق في الحاالت التي تكون فيها هذه الحقوق قد انتهكت

وهذا الحق مطلق . للمرأة الحق في شخصية قانونية على أساس متساو مع الرجل
 .ويجب ضمانه في كافة الظروف وفي جميع األزمنة

  

فيحق المرأة في المساواة أمام القانون والمساواة          .٣
 التمتع بحمايته

  

  ميثاق األمم المتحدة والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان  ١-٣
تحقيـق التعـاون   "من ميثاق األمم المتحدة أن أحد أغراض هذه المنظمة هو        ) ٣(١تفيد المادة   

الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية وعلى تعزيـز              
عرق احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطالقاً بال تمييز بسبب ال  

والمبدأ نفسه في المساواة بين المـرأة       ). الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف    " (، أو اللغة أو الدين    الجنسأو  
وعلى المستوى الدولي ُأدرج حظر التمييز      ). ج(٧٦و) ج(٥٥و) ب)(١(١٣والرجل وارد كذلك في المواد      
ـ       ٢بسبب الجنس الحقا في المادة        مـن   ٢٦و) ١(٤و) ١(٢واد   من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والم

من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق         ) ٢(٢العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة        
 من كال العهدين تتعهد الدول األطـراف صـراحة          ٣االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبمقتضى المادة      

لرجل والتمتع بكافة الحقوق التـي يضـمنها        باإلضافة إلى ذلك بتأمين التساوي في الحقوق بين المرأة وا         
  .العهدان كالهما

  

مجموعة ، HRI/GEN/1/Rev.5الوارد في وثيقة األمم المتحدة )  التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة-  ٣المادة  (٢٨ام رقم  التعليق الع٢                                                           
مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم   يشار إليها أدناه ب( التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان

  .١٩، الفقرة ١٧١الصفحة ، )ةالمتحد
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٣
  .١٠، في الفرع أدناهمن هذا الموضوع  انظر المزيد ٤
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  ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،   ٢-٣
اتفاقية القضاء على جميع أشـكال      أصبح التمييز القائم على أساس الجنس بؤرة التركيز في          

 بلغ  ٢٠٠٢مايو  / أيار ١٠وحتى  . ١٩٨١سبتمبر  / أيلول ٣ التي بدأ نفاذها في      ١٩٧٩التمييز ضد المرأة،    
إعالن القضاء على التمييز ضد     وقد سبق هذه االتفاقية     .  دولة ١٦٨عدد الدول األطراف في هذه االتفاقية       

وأصبحت االتفاقية أداة قانونية مهمة لتعزيز حمايـة        . ١٩٦٧، الذي أعلنته الجمعية العامة في عام        المرأة
وتتم مراجعة تنفيذ أحكامها من قبل لجنة القضاء على         . مم المتحدة الحقوق المتساوية للمرأة داخل إطار األ     

  . التمييز ضد المرأة
  : ما يلي١وألغراض االتفاقية، تورد المادة 

أي تفرقة أو استبعاد أو تقييـد       " التمييز ضد المرأة  "ألغراض هذه االتفاقية يعني مصطلح      "
و إحباط االعتـراف للمـرأة      يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أ          

بحقوق اإلنسان والحريات األساسية في الميادين السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة            
، أو توهين أو إحباط تمتعهـا بهـذه الحقـوق أو            أو في أي ميدان آخر    والثقافية والمدنية   

  .) مضافالتشديد ("ممارستها لها

  ، يشمل هذا التمييز أيضاًومثلما أوضحت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
العنف القائم على أساس الجنس أي العنف الموجه ضد المرأة بحكم أنها امـرأة أو الـذي                 

وهو يشمل األعمال التي توقع األذى البدني أو النفسي         . يمس المرأة على نحو ال متناسب     
وب أو الجنسي أو المعاناة أو التهديد بتلك األعمال أو اإلكراه أو غيـر ذلـك مـن ضـر          

  ٥."الحرمان من الحرية

العنف المبنـي علـى     "ومن المهم مالحظة أن هذا التفسير الواسع لمصطلح التمييز يعني أن            
أساس الجنس قد ينتهك أحكاما محددة في االتفاقية، بغض النظر عما إذا كانت تلك األحكام تشير صراحة                 

  ٦."أو ال تشير إلى العنف
المرأة إلى حد يتخطى الفئات التقليدية لحقوق اإلنسان        على هذا النحو، يمتد حظر التمييز ضد        

ال يعتبر اتخاذ الدول األطراف تدابير "من ناحية أخرى . ليشمل ميادين أخرى يمكن أن يحدث فيها التمييز      
 بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ بـه هـذه            الفعليةخاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة      

يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهـداف التكـافؤ فـي الفـرص               "ناحية أخرى   من  ". االتفاقية
  )).١(٤المادة " (والمعاملة

ومن األهمية بمكان أيضاً اإلشارة إلى أنه، على عكس االتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع                
، ))١(١المـادة   " (عامـة ميدان الحيـاة ال   "أشكال التمييز العنصري، التي تكتفي باإلشارة إلى التمييز في          

التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ميدان للتطبيق أوسع وهي تغطي أفعاال تندرج فـي                 
  وكما شددت على ذلك لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة،. نطاق الحياة الخاصة

و تتخذ باسمها   بموجب االتفاقية، ال يقتصر التمييز على األعمال التي تتخذها الحكومات أ          "
 تدعو االتفاقية   )  ه(٢على سبيل المثال، وبموجب المادة      ). ٥و) و(٢،  )هـ(٢انظر المواد   (

كافة الدول األطراف إلى اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من              
وبموجب القانون الدولي العام وعهـود حقـوق        . جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة      

ن المحددة، يمكن أن تكون الدول مسؤولة عن تدابير خاصة تتخذ إذا امتنعت هـذه               اإلنسا

  .٦، الفقرة ٢١٦، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )العنف ضد المرأة (١٩ التعليق العام رقم ٥                                                           
  .فقرة المرجع نفسه، ونفس الصفحة وال٦
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الدول عن التصرف باليقظة الواجبة لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان أو لتحـري ومعاقبـة              
  ٧."تدابير العنف ولتقديم تعويض

علـى أن تنـتهج، بكـل       " من االتفاقية، تتفق الدول األطراف بشكل أخص         ٢وبموجب المادة   
لوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لهذه الغاية تتعهد               ا

  :بالقيام بما يلي
إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى إذا لم                

تحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره        يكن هذا المبدأ قد ُأدمج فيها حتى اآلن، وكفالة ال         
 ؛))أ(٢المادة (، "من الوسائل المناسبة

اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظـر                " 
 ؛))ب(٢المادة " (كل تمييز ضد المرأة

 الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمـرأة،       فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع        " 
" عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أي عمل تمييـزي              

 ؛))ج (٢المادة(

االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصـرف السـلطات                " 
 ؛))د(٢المادة  ("والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام

اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمـة أو                 " 
 ؛)) ه(٢المادة " (مؤسسة

اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القـائم مـن القـوانين                  " 
 ؛))و(٢المادة " (تمييزاً ضد المرأةواألنظمة واألعراف والممارسات التي تشكل 

  )).ز(٢المادة " (إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة" 
وتوفر المواد الالحقة مزيداً من التفاصيل المتعلقة بالتزامات الدول األطراف بالقضـاء علـى              

  :التمييز ضد المرأة والتي تشمل ما يلي
تماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء علـى التحيـزات            تغيير األنماط االج  " 

والعادات العرفية وكل الممارسات األخرى القائمة على االعتقاد بكون أي من الجنسـين أدنـى أو                
 ؛))أ(٥المادة " (أعلى من الجنس اآلخر أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة

ما سليما لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، واالعتراف بكون تنشئة         كفالة تضمين التربية العائلية فه    " 
األطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين األبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفـال هـي                

 ؛))ب(٥المادة " (االعتبار األساسي في جميع الحاالت

ة جميع أشكال االتجـار بـالمرأة   جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافح   "اتخاذ   
والقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، ) ٦المادة " (واستغالل بغاء المرأة

المـادة  (الرعاية الصحية   في  و،  )١١المادة  (العمل  في  و،  )١٠المادة  (التعليم  في  و) ٨ و ٧المادتان  (
وكفالة تطبيق االتفاقيـة    ) ١٣المادة  (لحياة االجتماعية   وسائر المجاالت االقتصادية ومجاالت ا    ) ١٢

  ).١٤المادة (على المرأة في المناطق الريفية 

وفيما يخص المسؤولية الممكن أن تتحملها الدول بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي عن تصرفات . ٩، الفقرة ٢١٧ المرجع نفسه، الصفحة ٧                                                           
  . والفصل الخامس عشر٩- ٢األشخاص العاديين انظر أيضا الفصل األول، القسم الفرعي 
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وعلى حين أن العديد من مواد االتفاقية صيغت بوصفها اعتبارات قانونية عامة تتحملها الدول              
البعض اآلخر من المـواد     للقضاء على التمييز ضد المرأة إال أن        " كافة التدابير المناسبة  "األطراف باتخاذ   

  :حددت بشكل واضح الحقوق الواجب ضمانها على أساس من المساواة للرجل والمرأة من قبل ما يلي
تتمتع المرأة، في جملة أمور، بشروط متساوية في التوجيه الـوظيفي والمهنـي،             : الحق في التعليم   

ية وغيرها مـن ضـروب      وااللتحاق بالدراسات وتتمتع بنفس الفرص للحصول على المنح الدراس        
 ؛)١٠المادة (المساعدة المادية 

الحق في التمتع بنفس فرص العمالة واالختيار الحر للمهنة ونوع العمل والحق في المسـاواة فـي                  
 ؛)١١المادة (األجر وفي الضمان االجتماعي والحق في الحماية الصحية وسالمة ظروف العمل 

 على القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك        الحق في المنافع العائلية والحق في الحصول       
من أشكال االئتمان المالي والحق في االشتراك في األنشطة الترويحية واأللعاب الرياضـية وفـي               

 ؛)١٣المادة (جميع جوانب الحياة الثقافية 

حق المرأة الريفية في المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط اإلنمـائي علـى جميـع المسـتويات،                  
الستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي، والحصول على جميع أنـواع التـدريب           وا

والتعليم الرسمي وغير الرسمي، وتنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات، والمشـاركة فـي             
جميع األنشطة المجتمعية، وفرصة الحصول على االئتمانات والقروض الزراعية، والتمتع بظروف           

  ).١٤المادة ( مالئمة معيشية
بالمساواة مـع   "وأخيراً تفرض االتفاقية واجبا محدداً على الدول األطراف بأن تعترف للمرأة            

، ))٢(و) ١(١٥المادة  (واألهلية القانونية، في الشؤون المدنية، مماثلة ألهلية الرجل،         " الرجل أمام القانون  
عدداً من الحقوق المتصلة بـالزواج      " رأة والرجل على أساس من المساواة بين الم     "وتقتضي منها أن تكفل     

  .وسيتم تناول مغزى عدد من هذه االلتزامات بمزيد من التفصيل أدناه). ١٦المادة (واألسرة 
وسيتم النظر في األقسام المناسبة الواردة أدناه في المعاهدات العالمية األخـرى ذات العالقـة               

  .من حيث التمتع بحقوق محددةبالموضوع الهادفة إلى تأمين مساواة المرأة 
  

  معاهدات حقوق اإلنسان اإلقليمية  ٣-٣
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، والمادة        ٢على الصعيد اإلقليمي، تنص المادة      

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسـان والجـزء         ١٤ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، والمادة        ١
، جميعهـا علـى حقـوق       ١٩٩٦لعام  ) المنقح( من الميثاق االجتماعي األوروبي      -ة هاء   الخامس، الماد 

 ٢٦وعلى غرار المادة . الجنسوحريات مبينة في هذه المعاهدات يجب التمتع بها دون تمييز على أساس 
وبية  من االتفاقية األور   ١٢من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتضمن البروتوكول رقم           

لحقوق اإلنسان حظراً عاماً ومستقالً للتمييز على بعض من األسس ال صلة لـه بالتمتع بـالحقوق التـي      
 قامت قبرص وجورجيـا دون      ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٨من ناحية أخرى واعتبارا من      . تضمنها المعاهدة 

وتجدر اإلشارة إلى   . سواهما بالتصديق على هذا البروتوكول الذي يحتاج إلى تصديقات عشرة ليبدأ نفاذه           
 من االتفاقية األوروبيـة يـرتبط بـالتمتع بـالحقوق           ١٤أن الحكم المتعلق بعدم التمييز الوارد في المادة         

والحريات التي تضمنها االتفاقية وبروتوكوالتها اإلضافية مما ليس لها وجود مستقل عن تلـك الحقـوق                
  .والحريات

 ٢٤اق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة  من الميث٣باإلضافة إلى ذلك، تضمن المادة 
  .من االتفاقية األمريكية الحق في المساواة أمام القانون والحق في التساوي بحمايته
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  معنى مبدأ المساواة بين الجنسين وعدم التمييز بين المرأة والرجل  ٤-٣

 وهناك إشارات ترد     ببعض من التعمق المعنى العام للمساواة وعدم التمييز        ١٣يتناول الفصل   
ولذلك . في ذلك الفصل لألمثلة ذات العالقة بالموضوع من السوابق القضائية الدولية والتعليقات القانونية            

فإن هذا الفصل سيلخص المعنى العام لمفهوم المساواة في المعاملة وعدم التمييز في قانون حقوق اإلنسان                
الرصد الدولية القضية المحددة المتعلقة بالمسـاواة بـين         الدولي ثم يبحث الكيفية التي عالجت بها هيئات         

  .الجنسين
  

  المعنى العام للمساواة وعدم التمييز ١-٤-٣
بجانب المسـاواة أمـام القـانون       "شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على أن عدم التمييز          

 بيد أن ٨."ية حقوق اإلنسانوالتساوي في حمايته دون أي تمييز يشكل المبدأ األساسي والعام المتصلة بحما
التمييز بين األشخاص والمجموعات من األشخاص ال يمكن اعتبار كافة ضروبه تمييزا بالمعنى الحقيقي              

وهذه الحقيقة مستقاة من السوابق القضائية المتسقة لهيئات الرصد الدولية التـي تفيـد بـأن                . لهذه الكلمة 
 أن تكون معقولـة، وتُفـرض لغـرض موضـوعي           حاالت التمييز بين األشخاص يمكن أن تُبرر شرط       

وما يخص أيضاً الحقوق المتساوية التي تتمتـع        (والسمات التي تشترك فيها السوابق القضائية       . ومشروع
، للجنة المعنية بحقوق اإلنسان ومحكمة البلدان األمريكية والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان            )بها المرأة 

صل الثالث عشر في ضوء بعض أكثر األحكام تفصيال وحجيـة بشـأن             ملخصة على النحو التالي في الف     
  :مفهوم المساواة في المعاملة وعدم التمييز

إن مبدأ المساواة وعدم التمييز ال يعني أن كافة حاالت التمييز بين البشر هي غير 
 .قانونية بمقتضى القانون الدولي

  :فحاالت المفاضلة مشروعة ومن ثم هي قانونية بشرط
تتوخى غرضاً مشروعاً مثل العمل اإليجابي بغية التصدي ألوجه التفاوت أن  •

  الواقع
 .أن تكون معقولة بالنظر إلى غرضها المشروع •

واألغراض المدعاة للمفاضلة في المعاملة التي ال يمكن تبريرها موضوعيا والتدابير 
تتعارض التي ال تتناسب مع الغرض المشروع الذي يتحقق هي تدابير غير قانونية و

 .مع قانون حقوق اإلنسان الدولي

ولتأمين الحق في المساواة قد تضطر الدول إلى معاملة األشخاص الذين تختلف 
  .حاالتهم اختالفاً كبيراً معاملة أساسها المفاضلة

 

  
هذا التفسير األساسي هو نقطة االنطالق بالنسبة ألي عضو من أعضاء المهن القانونية الـذي               

ظر في مزاعم التمييز في ممارسة الحقوق والحريات بما في ذلك الشـكاوي المتعلقـة               يكون عليه أن ين   
  .بالتمييز القائم على أساس نوع الجنس

  

  .١، الفقرة ١٣٤ الصفحة ،لتعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةمجموعة ا ،)عدم التمييز (١٨ انظر التعليق العام رقم ٨                                                           
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  معنى المساواة بين المرأة والرجل ٢-٤-٣
بالرغم من أن مبدأ المساواة وعدم التمييز في معاهدات حقوق اإلنسان عامة مبدأ محايد مـن                

طبق على قدم المساواة على التمييز المزعوم سواء كان مصـدره المـرأة أو              ناحية نوع الجنس إذ أنه ي     
 رئي أن من الضروري، كما تقدمت مالحظته، إدراج أحكام محددة في العهدين الـدوليين تشـدد                 ،الرجل

على التزام الدول بكفالة التساوي في الحقوق بين المرأة والرجل في التمتع بجميع الحقوق التي تضـمنها                 
  .لمعاهدتينكل من ا

ففي حالة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تعتقد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، على             
عكس االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على أشكال التمييـز               

  ،"تُعنى فقط بحاالت التمييز على أسس محددة"ضد المرأة التي 
كما هو مستخدم في العهد ينبغي أن يفهم على أنه يعني ضـمناً أي              " التمييز"طلح  إن مص "

تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أي أساس كالعرق أو اللون أو الجـنس أو                  
اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً كان أو غير سياسي أو األصل القومي أو اإلثني ويستهدف                

عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو          أو يستتبع تعطيل أو     
  ٩."ممارستها من قبل كافة األشخاص على قدم المساواة

على هذا النحو للجنة المعنية بحقوق اإلنسان اختصاص في مجال التصدي لمسـائل التمييـز               
  .ريينميدانه أوسع من ميادين اللجان التي تشرف على تنفيذ المعاهدتين األخ

 من ٣وفيما يتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل كما هو منصوص عليها في المادة     
  العهد فهي تعني، وفقاً للجنة، 

ينبغي أن يتمتع كافة أفراد البشر بالحقوق التي يوفرها لهم العهد على قدم من المسـاواة                "
 حرم أي شـخص مـن التمتـع         واألثر التام المترتب على هذا الحكم ينتفي متى       . وبرمتها

وبناء على ذلك ينبغي للـدول أن       . الكامل وعلى أساس من المساواة بأي حق من الحقوق        
  ١٠."تكفل للرجل وللمرأة على حد سواء التمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد

  وااللتزام بكفالة الحقوق الواردة في العهد دون تمييز

الخطوات الالزمة لتمكين كل شخص من األشخاص من        يقتضي من الدول أن تتخذ كافة       "
وهذه الخطوات تشمل إزالة الحواجز التي تعترض سبيل التمتع بتلك          . التمتع بتلك الحقوق  

الحقوق وتثقيف السكان والموظفين الحكوميين في مجال حقوق اإلنسان وتعديل التشـريع            
والدولـة الطـرف    . في العهد المحلي على النحو الذي يساعد على إنفاذ التعهدات الواردة          

مطالبة ليس فقط باعتماد تدابير للحماية بل وكذلك تدابير إيجابية في كافة المجاالت لتحقيق              
  ١١".تمكين المرأة على النحو الفعال والمتساوي

 من العهد تمنحان الدول األطـراف واليـة         ٣ و ٢باإلضافة إلى ذلك ترى اللجنة أن المادتين        
ضرورية بما في ذلك حظر التمييز على أساس الجـنس ووضـع حـد للتـدابير       اتخاذ كافة الخطوات ال   "

  ١٢."، التي تعطل التمتع بالحقوق على قدم المساواةفي القطاعين العام والخاص على السواءالتمييزية 
  :وتضيف اللجنة في هذا الصدد

  .٧، الفقرة ١٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ٩                                                           
  .٢، الفقرة ١٦٨، الصفحة ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة- ٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٠
  .٣، الفقرة ١٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ١١
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٤، الفقرة ١٦٨جع نفسه، الصفحة  المر١٢
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د والتـاريخ   إن الالمساواة في تمتع المرأة بحقوقها في جميع أنحاء العالم متجذر في التقالي            "
والدور الثانوي المنوط بالمرأة في بعـض البلـدان         . والثقافة بما في ذلك المواقف الدينية     

ويتعـين  . يوضحه تواتر حاالت انتقاء جنس المولود قبل والدته وإجهاض األجنة اإلناث          
على الدول األطراف أن تكفل عدم استخدام المواقف التقليديـة والتاريخيـة والدينيـة أو               

ة لتبرير انتهاكات حقوق المرأة في المساواة أمام القانون وتمتعها علـى قـدم مـن                الثقافي
  ١٣".المساواة بكافة الحقوق المنصوص عليها في العهد

والواجب القانوني الملقى على عاتق الدول األطراف والمتمثل في كفالة التمتع التام والكامـل              
. أة يغطي على هذا النحو كافة قطاعـات المجتمـع         بالحقوق بالنسبة للجميع وخاصة بالنسبة للرجل والمر      

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االلتزام فوري وليس متدرجاً وال متوقفا على مـوارد متاحـة لـدى الـدول                    
  . األطراف المعنية

*****  
ولم تقم اللجنة التي ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، حتـى                 

وأفضل مصادر المعلومات بشأن فهم     . من االتفاقية في حد ذاتها    ١اقتراح عام بشأن المادة     اآلن، بتقديم أي    
هي لذلك تعليقاتها على التقـارير المقدمـة مـن الـدول األطـراف              " التمييز ضد المرأة  "اللجنة لمفهوم   

  .وتوصياتها العامة بشأن مسائل محددة
التمييز بالمفهوم المقصود في    "نة، بأن   ويكفي التذكير في هذا الصدد، كما أشارت إلى ذلك اللج         

.  ولكنه يمتد ليشمل الكيانات الخاصة     ١٤."االتفاقية ال يقتصر على إجراء تتخذه الحكومات أو يتخذ باسمها         
 من االتفاقية التي تفرض على الـدول        ٥و) و(٢و(    ه(٢وتشير اللجنة، مساندة لوجهة نظرها، إلى المواد        

للقضاء على التمييز ضد المرأة مـن       "ل في اتخاذ كافة التدابير المالئمة       األطراف الواجب القانوني المتمث   
وتعديل القوانين واللوائح والعادات والممارسات القائمة فضالً عـن         " قبل أي شخص أو منظمة أو منشأة      

  ١٥.النماذج االجتماعية واالقتصادية التي تشكل تمييزا ضد المرأة
الدول األطراف في هذه االتفاقية عليها أيضاً واجـب         وهذه األحكام القانونية تبين بوضوح أن       

قانوني يتمثل في اتخاذ خطوات إيجابية محددة في جميع ميادين المجتمع التي تشهد تمييزا أساسه نـوع                 
الجنس بما في ذلك الخطوات اإليجابية لتغيير الممارسات التمييزية المتأصلة في القطاع الخـاص حيـث                

  .نتيجة لجملة من األمور منها العنفتكابد المرأة معاناة شاقة 
*****  

وهناك بيان مهم بالمبادئ والسياسة العامة، وإن يكن غير ملزم قانونا في حد ذاتـه أال وهـو                  
 اللذان اعتمدا باإلجماع من قبل الدول المشاركة في المؤتمر العالمي لحقـوق             إعالن وبرنامج عمل فيينا   

ن فإن حقوق اإلنسان للمرأة وللطفلة حقوق ال تقبل التصـرف           ؛ ووفقاً لهذا اإلعال   ١٩٩٣اإلنسان في عام    
مشاركة المرأة مشاركة تامة وعلـى      "و". وهي تكمل حقوق اإلنسان العالمية وتعتبر جزءاً ال يتجزأ منها         

قدم المساواة في الحياة السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية على المسـتويات الوطنيـة              
 بالنسبة  أهداف ذات أولوية  والدولية والقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الجنس هي           واإلقليمية  

 اعتمد هو اآلخر باإلجماع من قبل الدول المشـاركة،          وإعالن ومنطلقات عمل بيكين    ١٦".للمجتمع الدولي 
اجه مشاركة  إزالة جميع العراقيل التي تو    " من منطوقه تبين أن الغرض منه في جملة أمور هو            ١والفقرة  

  .٥، الفقرة ١٦٩-١٦٨ المرجع نفسه، الصفحتان ١٣                                                           
  .٩، الفقرة ٢١٧، الصفحة )العنف ضد المرأة (١٩ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ١٤
  ).٢-٣قسم الفرعي ال( المرجع نفسه، لالطالع على تفاصيل هذه األحكام القانونية انظر أعاله ١٥
وأقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة . ، الخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١٨، الجزء األول، الفقرة A/CONF.157/23 انظر وثيقة األمم المتحدة ١٦

  .١٩٩٣ديسمبر / كانون األول٢٠ المؤرخ ٤٨/١٢١في وقت الحق اإلعالن وتوصياته بدون تصويت بموجب القرار 
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ان في مجال إقامة العدلحقوق اإلنس  ٤١٤

المرأة مشاركة فعلية في كافة مجاالت الحياة العامة والخاصة من خالل اإلسـهام الكامـل وعلـى قـدم                   
  ١٧".المساواة في اتخاذ القرارات االقتصادية واالجتماعية والثقافية

*****  
 وباعتبار أن حكومات العالم تتحمل واجباً قانونياً شامالً في القضاء على التمييز القـائم علـى               

نوع الجنس في بلدانها يتحمل القضاة والمدعون العامون والمحامون مسؤولية مهنية في بحث االدعاءات              
بحدوث االنتهاكات للحق في المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس، بغض النظـر عـن منشـأ                  

  .التمييز المزعوم

الحق في المساواة وهذا . للمرأة الحق في المساواة بينها وبين الرجل أمام القانون
 .القانونية مستقل عن الحالة المدنية للمرأة

  .ومنع التمييز القائم على أساس الجنس يشمل العنف القائم على أساس الجنس
وحق المرأة في المساواة القانونية بينها وبين الرجل يعني أن الدول مطالبة بالقضاء 

رأة في القطاعين العام على جميع ضروب التمييز القانونية والوقائعية ضد الم
ويعني أيضاً أن الدول ملتزمة بواجب اتخاذ كافة اإلجراءات . والخاص على السواء

المالئمة وذلك كحد أدنى، من أجل تعديل العادات والتقاليد المحلية الممكن أن تعوق 
 .إعمال حق المرأة في المساواة بصورة تامة

  

متها البدنيةحق المرأة فـي أن تحترم حياتها وسال        .٤
 والعقلية

  

  األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٤
للمرأة الحق في أن تُحترم حياتها والحق في أال تتعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية               
أو الالإنسانية أو المهينة وحقها في الحرية واألمان على شخصها كما تضمنه كافـة معاهـدات حقـوق                  

 ٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمـواد           ٩ و ٧ و ٦واد  مثل الم (اإلنسان العامة   
 من االتفاقية األمريكية لحقوق     ٧ و ٥ و ٤ من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، والمواد         ٦ و ٥و

  ١٨.) من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان٥ و٣ و٢اإلنسان والمواد 
 بالعنف ضد المرأة تتمثـل فـي        بصريح العبارة  الوحيدة التي تُعنى     والوثيقة القانونية العالمية  

 الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمـم المتحـدة فـي عـام             اإلعالن على القضاء على العنف ضد المرأة      
  : والذي ينص على ما يلي١٩٩٣١٩

 وتم تأييد هذا اإلعالن الحقا من ؛formtpla/gjinbei/daw/womenwatch/org.un.wwwلى نص إعالن بيكين ومنطلقات العمل انظر  لالطالع ع١٧                                                           
ولالطالع على معلومات بشأن . ١٩٩٥ديسمبر / كانون األول٨ المؤرخ في ٥٠/٤٢قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة دون تصويت بمقتضى القرار 

  .5beijing/confer/womenwatch/org.un.www/، انظر ١٩٩٥ة للجمعية العامة التي قيمت التقدم المحرز منذ مؤتمر بيكين لعام الدورة االستثنائي
  . لالطالع على ما يتعلق بهذه المسائل انظر الفصلين الخامس والثامن من هذا الدليل١٨
  .١٩٩٣ ديسمبر/ كانون األول٢٠ المعتمد في ٤٨/١٠٤ قرار الجمعية العامة ١٩
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أي فعل يتسم بالعنف القائم على أساس الجنس الـذي          ‘ العنف ضد المرأة  ‘يعني مصطلح   "
، أو من المحتمل أن يسفر، عن األذى البدني أو الجنسي أو النفسـاني أو المعانـاة                 يسفر

بالنسبة للمرأة، بما في ذلك التهديدات بمثل هذه األفعال والقسر أو الحرمان التعسفي مـن               
  ".الحرية سواء حدث في الشؤون العامة أو الشؤون الخاصة في الحياة

ويفهم أنه يشمل ما يلي على      .  من اإلعالن  ٢ي المادة   والعنف ضد المرأة ُأكسب معنى واسعاً ف      
  :سبيل الذكر ال الحصر

العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في األسرة بما في ذلـك الضـرب                )أ"(
واإلساءة الجنسية للطفلة في البيت والعنف المتصل بالمهر، واغتصاب الـزوج لزوجتـه             

لممارسات التقليدية الضارة بـالمرأة والعنـف       وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث وسائر ا     
  خارج نطاق الزوجية والعنف المتصل باالستغالل؛

العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث داخل المجتمع المحلي عموما بما في              )ب(
ذلك االغتصاب واإلساءة الجنسية والمضايقة الجنسـية والتخويـف أثنـاء العمـل فـي               

  ا من األماكن واالتجار بالمرأة والبغاء القسري؛المؤسسات التربوية وغيره

  ".والعنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه أو تقره الدولة أينما حدث  )ج(

 من اإلعالن، بشكل محدود، ما يتضح بالفعل من التطبيق العام لقانون حقـوق              ٣وتؤكد المادة   
لى قدم المساواة بجميع حقوق اإلنسان والحريات       أن المرأة يحق لها التمتع والحماية ع      "اإلنسان الدولي أي    

وتجدر ". األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر            
اإلشارة إلى أن القائمة المحددة، التي يسلم بأنها ليست جامعة ومانعة، ال تتضمن إشارة إلى حقوق مهمة                 

أي والمعتقد والدين والتعبير والتنقل وهي حقوق بدونها ال يحتمل أن تكون المرأة قادرة             من قبيل حرية الر   
  .على المطالبة بحقوقها مطالبة فعالة

ويحدد اإلعالن أيضاً تدابير ينبغي أن تتخذها كل دولة من الدول بجانب األجهزة والوكـاالت               
ضد المرأة في المجالين العـام والخـاص        المتخصصة التابعة لألمم المتحدة من أجل القضاء على العنف          

  ).٥-٤المادتان (على حد سواء 
وعلى الرغم من كونه غير ملزم قانونا إال أن اإلعالن في حد ذاته يوفر دليالً قوياً علـى أن                   
األفعال العنيفة التي يصفها تشكل تعديا على قانون حقوق اإلنسان الدولي من قبل الدول األعضـاء فـي                  

ويمكن لهذا اإلعالن أن يكون مفيدا في تفسير األحكام ذات العالقة المتضمنة في القـانون               . األمم المتحدة 
  .الدولي والقانون الوطني والهادفة إلى حماية سالمة المرأة البدنية والنفسية

 بالعنف القـائم علـى أسـاس        صراحة وبوضوح وعلى حين أن ليس هناك أي معاهدة تُعنى         
وضحت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، كما هو مالحظ في القسم            الجنس على المستوى العالمي، أ    

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز        ١ أعاله، أن تعريف التمييز الوارد في المادة         ٢-٣الفرعي  
ضد المرأة يغطي أيضا العنف القائم على أساس الجنس، بالرغم من أن األحكام التي تتضمنها االتفاقية ال                 

 من االتفاقية بوصفها تشـترط      ١٦ و ١٢ و ١١ و ٥ و ٢كما أن اللجنة فسرت المواد      . ر صراحة العنف  تذك
أن تتخذ إجراءات لحماية المرأة من العنف أياً كان نوعه يحدث داخل األسرة أو في               "من الدول األطراف    

أن العنف القائم   " وترى اللجنة كذلك     ٢٠".مكان العمل أو في أي مجال آخر من مجاالت الحياة االجتماعية          
على أساس الجنس شكل من أشكال التمييز الذي يثبط بشكل جدي قدرة المرأة علـى التمتـع بـالحقوق                   

الذي يعطل أو ينفي تمتع المرأة بحقوق " وهذا العنف ٢١".والحريات استناداً إلى المساواة بينها وبين الرجل

  .٢٠٩ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )العنف ضد المرأة (١٢ التوصية العامة رقم ٢٠                                                           
  .١، الفقرة ٢١٦، الصفحة )العنف ضد المرأة (١٩ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ٢١
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ان في مجال إقامة العدلحقوق اإلنس  ٤١٦

 بمقتضى اتفاقيات حقوق اإلنسان هو تمييـز        اإلنسان والحريات األساسية بموجب القانون الدولي العام أو       
  ٢٢". من االتفاقية١بالمعنى المقصود في المادة 

*****  
وحتى اآلن هناك معاهدة واحدة تُعنى بشكل حصري بالمشكلة المتفشية والمتمثلة في العنـف              

ي تـدعى    والت اتفاقية البلدان األمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة        ضد المرأة أال وهي     
. ١٩٩٤والتي اعتمدتها الجمعية العامة لمنظمة البلدان األمريكية فـي عـام            " اتفاقية بيليم دو بارا   "أيضاً  

  : من هذه االتفاقية٢ووفقاً للمادة 
  :يفهم العنف ضد المرأة على أنه يشمل العنف البدني والجنسي والنفسي"

أو داخل أي عالقة أخرى     الذي يحدث داخل األسرة أو في نطاق الوحدة المنزلية            -أ
رابطة بين األشخاص سواء اشترك مقترف العنف أو لم يشترك في اإلقامـة فـي نفـس                 
المكان الذي تقيم فيه المرأة بما في ذلك، في جملة أشياء، االغتصاب والضرب واالعتداء              

  الجنسي؛

الذي يحدث داخل المجتمع المحلي ويقترفه شخص، بما في ذلك، في جملة أمور،               -ب
غتصاب واالعتداء الجنسي والتعذيب واالتجار فـي األشـخاص، والبغـاء القسـري،             اال

واالختطاف والمضايقة الجنسية في مكان العمل فضالً عن المؤسسات التعليمية والمرافق           
  الصحية أو أي مكان آخر؛

 تؤيده الدولة أو وكالؤها بغض النظر عن المكان الـذي يحـدث             ووالذي تقترفه أ    -ج
  ".فيه

"  االتفاقية أن لكل امرأة الحق في أالّ تتعرض للعنف في المجالين العـام والخـاص               وتضيف
الحقـوق المدنيـة    " العنف ضد المرأة يمنع وينفـي ممارسـة       "وتعترف الدول األطراف بأن     ) ٣المادة  (

والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في صكوك حقـوق اإلنسـان اإلقليميـة              
  ).٥المادة (التي يحق للمرأة أن تتمتع بها " الممارسة الحرة والتامة"لية، ووالدو

... الحق  " من االتفاقية، يشكل حق المرأة في عدم التعرض للعنف أموراً منها             ٦ووفقا للمادة   
الحق في النهوض بمستواها وفي تعليمها بعيداً عن نماذج         "و" في أال تتعرض ألي شكل من أشكال التمييز       

  ".ك النمطية والممارسات االجتماعية والثقافية القائمة على مفاهيم الدونية أو التهميشالسلو
 )٧المادة  " (دون تأخير " ترسيان تدابير يلزم على الدول األطراف أن تتخذها إما           ٨ و ٧والمادتان  

  :دابيروعند اتخاذ هذه الت. بغية منع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة) ٨المادة " (تدريجيا"أو 
تضع الدول األطراف في االعتبار الخاص ضعف المرأة إزاء العنف بحكم أمـور منهـا               "

وينبغي إيـالء   . خلفيتها العرقية أو اإلثنية أو مركزها كامرأة مهاجرة أو الجئة أو مشردة           
نفس االعتبار للمرأة التي تتعرض للعنف وهي حامل أو معوقة أو قاصـرة أو مسـنة أو                 

 االقتصادية أو تأثرت بمفعول نزاع مسلح أو مجردة من          -االجتماعية  مجردة من الناحية    
  ".الحرية

سبقت اإلشارة إليها في    (وهذا الحكم يمثل اعترافا مهما بهشاشة مجموعات خاصة من النساء           
الالئي يعتبر وضعهن دراميا بشكل خاص ولذلك هن بحاجة إلى حماية خاصة مـن أصـحاب                ) المقدمة

  .ء أعمال العنفالمهن القانونية إزا
أمثلة على الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها العنف تأثيراً سلبياً على التمتع بعدد تورد التوصية العامة أيضاً . ٧، الفقرة ٢١٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢                                                           

وتوفر قائمة بالتوصيات المحددة الصادرة عن الدول األطراف والهادفة إلى ) ٥(١٦ و١٤ و١٢ و١١ و٦من الحقوق مثل تلك الواردة في المواد 
  .التغلب على العنف القائم على أساس الجنس
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لكل امرأة الحق في أن تحترم حياتها وسالمتها البدنية والعقلية على قدم من المساواة 
 .مع الرجل

العنف القائم على أساس الجنس والتهديدات بذلك العنف محظورة بموجب قانون 
  .حقوق اإلنسان الدولي سواء كأفعال تحدث في المجال العام أو المجال الخاص

 المرأة يعطل أو ينفي حقها في أن تتمتع بالحقوق والحريات على إن العنف ضد
  .أساس المساواة مع الرجل

والمرأة التي تكون في وضع يتسم بالضعف أو الهشاشة يجب إيالؤها عناية خاصة 
 .وحماية من أفعال العنف

  

  الحق في الحياة  ٢-٤
ف إلى حد ما، فإن القاعدة      في حين أن األحكام الواردة في شتى معاهدات حقوق اإلنسان تختل          

األساسية المشتركة بينها هي أن المرأة، شأنها كشأن الرجل، لها الحق في أال تُحرم بشكل تعسـفي مـن                   
 من الميثـاق األفريقـي      ٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة          ٦المادة  (الحياة  

 مـن االتفاقيـة     ٢ية األمريكية لحقوق اإلنسان والمـادة        من االتفاق  ٤لحقوق اإلنسان والشعوب، والمادة     
من اتفاقية البلدان األمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد         ) أ(٤والمادة  ). األوروبية لحقوق اإلنسان  

  ".الحق في أن تُحترم حياتها"المرأة تنص على أن لكل امرأة 
من االتفاقية  ) ٥(٤ الدولي والمادة    من العهد ) ٥(٦، تتضمن المادة    عقوبة اإلعدام وفيما يخص   

ال يعني فيها التمتـع     "األمريكية لحقوق اإلنسان حكما خاصا يمنع تطبيقها على المرأة الحامل وهي حالة             
  ٢٣".المعاملة المتماثلة في جميع األحوال... بالحقوق والحريات على أساس من المساواة 

 مـن   ٦الذي تضمنه المادة    " صيل في الحياة  الحق األ "وتذكر اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن       
تتطلب من الدول اعتماد تدابير     "وأن حمايته   " ال يمكن فهمه الفهم الصحيح على نحو تقييدي       "العهد الدولي   

أنـه يكـون مـن      " وترى اللجنة أيضاً مستندة إلى هذا التفسير العريض، على سبيل المثـال              ٢٤".إيجابية
افة التدابير الممكنة للحد من وفيات الرضع وللزيادة فـي العمـر            المستصوب أن تتخذ الدول األطراف ك     

  ٢٥".المتوقع خاصة باعتماد تدابير للقضاء على سوء التغذية واألوبئة
  

  االختطاف والقتل ١-٢-٤
إن العنف الموجه ضد المرأة والذي ينطوي على االختطاف والقتل وكذلك القتل خارج نطاق              

عنف محظور حظراً باتاً بطبيعة الحال بموجب قانون حقوق اإلنسـان  القانون على أيدي قوات األمن هو    
وسواء ارتكب هذا العنف من قبل موظفي تابعين للحكومة أو أفراد في أسرة يجب التحقيق فـي                 . الدولي

باإلضافة إلى ذلك على عاتق الحكومات واجب قـانوني         . مثل هذه األفعال غير القانونية والمعاقبة عليها      
  ٢٦.ن الدولي للحؤول دون وقوع هذه األفعالبموجب القانو

  .٨، الفقرة ١٣٥ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )عدم التمييز (١٨نية بحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم اللجنة المع ٢٣                                                           
  .٥، الفقرة ١١٥، الصفحة )٦المادة  (٦ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ٢٤
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢٥
  .مات في منع وتحري ومعالجة التعديات على حقوق اإلنسان، انظر الفصل الخامس عشر من هذا الدليل فيما يخص واجب الحكو٢٦
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بالنظر إلى مستوى العنف    "وأعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها في حالة المكسيك           
الموجه ضد المرأة بما في ذلك الحاالت العديدة المبلغ عنها والمتمثلة في االختطاف والقتل والتي لم تـؤد     

  تعين على الدولة الطرف؛ وي"إلى اعتقال أو محاكمة مقترفيها
أن تتخذ التدابير الفعالة لحماية أمن المرأة وتأمين عدم تعرضها لضغوط تردعها مـن              "

التبليغ بتلك االنتهاكات وكفالة التحقيق في جميع االدعاءات المتعلقة بالتجاوزات وتقديم           
  ٢٧".مقترفيها إلى العدالة

بما فـي   "ذي تواجهه المرأة في فنزويال      وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء مستوى العنف ال        
ذلك الحاالت العديدة المبلغ عنها والمتعلقة باالختطاف والقتل التي لم تسفر عن اعتقـال أو مالحقـة أي                  

ذاكرة أن هـذه    " بوجوب اتخاذ تدابير فعالة لضمان سالمة المرأة      "وأوصت الدولة الطرف    ". مسؤول عنها 
  ٢٨. من االتفاقية٦المادة في إطار " هموما جدية"المسألة تطرح 

*****  
رأت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن الممارسـة         ،  فاليسكيز رودريغيز وفي قضية   

لالتفاقية األمريكيـة لحقـوق     " خرقاً جذرياً "المتصلة باختفاء األشخاص تنتهك العديد من األحكام وتشكل         
التي تنبثق من مفهوم الكرامة اإلنسانية وأبسط المبادئ        تخلياً فاضحاً عن القيم     "اإلنسان من حيث إنها تبين      

 وبالنسبة لدولة طـرف تتحمـل مسـؤولية         ٢٩".التي تتبناها منظومة البلدان األمريكية وتتضمنها االتفاقية      
بموجب االتفاقية عن حالة اختفاء مزعومة ليس هناك أي تأكيد بوجود ما يدل علـى أن الدولـة نفسـها                    

ما هو حاسم هو معرفة ما إذا كان انتهـاك الحقـوق          "ومثلما ذكرت المحكمة    . مسؤولة مباشرة عن الفعل   
التي تعترف بها االتفاقية قد حدث بتأييد أو بتواطؤ من الحكومة أو ما إذا كانت الدولة قد سمحت بحدوث                   

، وبعبارة أخرى فـإن علـى الدولـة         "الفعل دون اتخاذ إجراءات لمنعه أو لمعاقبة من هم مسؤولون عنه          
جبا قانونيا باتخاذ خطوات معقولة لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان والستخدام الوسـائل التـي تملكهـا                وا"

لالضطالع بتحقيق جدي في االنتهاكات التي اقترفت في نطاق واليتها القضائية والتعرف على من هـم                
ليات القانونية التي    والمسؤو ٣٠".مسؤولون وإنزال العقوبة المناسبة بهم وكفالة التعويض المالئم للضحية        ال

تتحملها الدول بعيدة المدى على الرغم من جواز عدم تورطها مباشرة، على سبيل المثال، في عمليـات                 
ولالطالع على مزيد من المعلومات بشأن واجب الدول في منع انتهاكات حقـوق اإلنسـان               . االختطاف

  .مس عشر من هذا الدليلوالتحقيق فيها والمعاقبة عليها وتعويض ضحاياها انظر الفصل الخا
  

  "الشرف"العنف المتصل بالمهر والقتل باسم  ٢-٢-٤
في بعض البلدان، تُطالَب أسرة العروس بدفع مهر ألسرة العريس ويحدد مبلغ هـذا المهـر                

فإذا لم يدفع المهر لسبب من األسباب أو إذا رئي أن مبلغه ضئيل جداً فقد               . باالتفاق بين األسرتين كلتيهما   
على ذلك عنف يستهدف العروس وفي بعض المجتمعات المحلية يمكن أن تحرق العروس حية أو               يترتب  

 والقتـل باسـم     ٣١.أن تشوه خلقتها باستخدام الحامض الكبريتي إما على يد زوجها أو على يـد أسـرته               
رأة التي  إذ يقوم فرد من األفراد الذكور في األسرة بقتل البنت أو الم           . يحدث في عدد من البلدان    " الشرف"
يعتبر مبرراً لوضع حد لحياتها؛ أو كبديل لذلك يمكن لشخص من خارج            " خطأ"في سلوكها وهو    " ضلت"

  .دائرة األسرة أن يؤجر القتراف هذه الجريمة
  .٣٢٨، الفقرة ٦٤، الصفحة )المجلد األول (A/54/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٧                                                           

  .١٧، الفقرة ٥٢، الصفحة )لمجلد األولا (A/56/49 الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٨
٢٩ I-A Court HR, Velàsquez Rodríguez Case, Judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 149, para. 158.  
  .١٧٤- ١٧٣، الفقرتان ١٥٥-١٥٤ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٠
   Carin Benninger-Budel and Anne-Laurence Lacroix, Violence against Women – A Report انظر، على سبيل المثال، مؤلف ٣١

(Geneva, World Organization against Torture (OMCT), 1999), pp. 119-120.  
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*****  
مـن  ) ج(١٠ و ٥و) و(٢وقد بينت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يخص المـواد             

المواقف التقليدية التي تنظر إلى المـرأة نظـرة         "ييز ضد المرأة أن     اتفاقية القضاء على جميع أشكال التم     
التبعية للرجل أو بوصفها تتحمل أدواراً نمطية تؤبد هذه الممارسات المتفشية التي تنطوي على العنف أو                
اإلكراه مثل العنف األسري واإلساءة للمرأة والزواج القسري وحاالت القتل المرتبطة بالمهر واالعتـداء              

وهذه األفكار المسبقة والممارسات قد تبرر      .  األشخاص باستعمال الحوامض الكيميائية وختان اإلناث      على
وأثر ذلـك العنـف علـى       . العنف القائم على أساس الجنس كشكل من أشكال حماية المرأة أو مراقبتها           

لحقوق والحريـات   السالمة البدنية والعقلية للمرأة يتمثل في الحرمان من التمتع على قـدم المسـاواة بـا               
  ٣٢".األساسية وممارسة هذه الحقوق ومعرفتها

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء العنف الذي يستهدف المرأة في كل من األردن والعراق فـي                
 من القانون الجنائي األردني على سـبيل المثـال، فـإن     ٣٤٠؛ فبموجب المادة    "الشرف"شكل القتل باسم    

على " وحثت اللجنة األردن     ٣٣"فهو معذور "التي ضبطت متلبسة بالزنا      امرأته   يؤذيالرجل الذي يقتل أو     
 والقيام بأنشطة رفع مستوى الـوعي التـي تجعـل    ٣٤٠توفير كل الدعم الممكن للمسارعة بإلغاء المادة   

 وبما أن النساء في األردن المهددات بالقتل باسم         ٣٤."عمالً ال مقبوالً اجتماعيا وخلقياً    " القتل باسم الشرف  "
أن تتخذ الخطـوات التـي تكفـل        "يودعن السجن حماية لهن حثت اللجنة أيضاً الحكومة على          " شرفال"

بوجـه خـاص    " وحثت اللجنة العراق     ٣٥".االستعاضة باالحتجاز الحمائي بغيره من أنواع الحماية للمرأة       
 كشأن سـائر    على إدانة واستئصال القتل باسم الشرف وكفالة مالحقة هذه الجرائم والمعاقبة عليها شأنها            

  ٣٦."جرائم القتل
*****  

لحقيقـة  "وأعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها، في حالة األردن،            
  ٣٧".أن الجرائم التي ترتكب ضد المرأة باسم الشرف ال يعاقب عليها أحد

  
  تشويه الجهاز التناسلي لإلناث ٣-٢-٤

سة شائعة في بعض بقاع العالم وقـد تترتـب عليهـا            إن تشويه الجهاز التناسلي لإلناث ممار     
عواقب خطيرة جداً على صحة البنت وقد تتسبب في بعض األحيان في الوفاة من جراء اسـتخدام أدوات                  

وقـد قامـت منظمـة      . جراحية غير معقمة أو بسبب رداءة الشروط الصحية التي تكتنف عملية التدخل           
  ٣٨.فيه لألنثى تشويه جهازها التناسليالصحة العالمية بتوثيق األذى الذي يتسبب 

وقد أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الدول األطراف في اتفاقية القضـاء علـى                
سن تشريعات وتنفيذها الفعال الذي يمنـع تشـويه         "جميع أشكال التمييز ضد المرأة بأن تكفل هذه الدول          

باتخاذ اإلجراءات المالئمة والفعالة للقضـاء       " وأوصت الدول األطراف كذلك    ٣٩."الجهاز التناسلي لألنثى  
  "ويمكن أن تشمل هذه التدابير ما يلي". على ممارسة ختان اإلناث

  .١١، الفقرة ٢١٨-٢١٧الفقرتان ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )العنف ضد المرأة (١٩ انظر التوصية العامة رقم ٣٢                                                           
  ).العراق (١٩٣، الفقرة ٦٩، والصفحة )األردن (١٧٨، الفقرة ٢٠، الصفحة A/55/38 الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٣٣
  .١٧٩، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٣٤
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٣٥
  .١٩٤، الفقرة ٦٩ المرجع نفسه، الصفحة ٣٦
  .٢٣٦، الفقرة ٥١، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21) المتحدة  وثيقة األمم٣٧
  .١المنشور رقم  وكذلك اإلشارات الواردة في int.who.www/:  انظر على العموم موقع منظمة الصحة العالمية٣٨
  ).د(١٥، الفقرة ٢٤٨ الصفحة ،مم المتحدةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األ)  المرأة والصحة- ١٢المادة  (٢٤انظر التوصية العامة رقم  ٣٩
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 جمع ونشر البيانات األساسية المتعلقة بالممارسات التقليدية؛ 

دعم المنظمات النسائية العاملة في ميدان القضاء على ختان اإلناث وسائر الممارسـات الضـارة                
 بالمرأة؛

تشجيع السياسيين والمهنيين ورجال الدين وقادة المجتمع المحلي على جميع المستويات بما في ذلك               
 وسائط اإلعالم والفنون على التعاون في التأثير في المواقف تجاه استئصال ختان اإلناث؛

 البحث بشأن األخذ بالبرامج التعليمية والتدريبية المالئمة والحلقات الدراسية القائمة على أساس نتائج   
 المشاكل المتولدة عن ختان اإلناث؛

تضمين السياسات الصحية الوطنية االستراتيجيات المالئمة الهادفة إلى استئصال ختان اإلناث فـي              
  ٤٠.مجال الرعاية الصحية العامة

 ١٩٩٦وفيما يخص مصر رحبت اللجنة بالمرسوم الصادر عن وزارة الصـحة فـي عـام                
ه الجهاز التناسلي لإلناث ولكنها أعربت مع ذلك عن قلقها إزاء االفتقار            والقاضي بفرض حظر على تشوي    
  ٤١.للمعلومات بشأن تنفيذ هذا المرسوم

  
  اإلجهاض ٤-٢-٤

ال تتناول صراحة مسألة اإلجهاض في معاهدات حقوق اإلنسان الدولية العامة ولكـن المـادة               
يجب أن يحميه القانون وذلك     "في الحياة   من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تنص على أن الحق          )١(٤

وهو حكم يبدو أنه يستبعد اللجـوء الـال مشـروط إلـى             " من اللحظة التي يبدأ فيها الخلق، على العموم       
ومن ناحية أخرى تم الدفع بأن القوانين التقييدية بشـكل          . اإلجهاض حتى أثناء األسابيع األولى من الحمل      

تعرض حياة وصحة المرأة الحامل للخطر إن لجأت هذه المرأة إلى           ال مبرر لـه المتعلقة باإلجهاض قد       
  .التخلص من الحمل بطريقة سرية

*****  
 من العهد الدولي الخاص     ٦وبحثت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان هذه القضية في إطار المادة           
م كافـة عمليـات     تجـري "بالحقوق المدنية والسياسية فذكرت، فيما يتعلق بحالة معينة في غواتيماال، أن            

اإلجهاض، المصحوب بعقوبات شديدة يفرضها التشريع الساري إال في حالة تعرض حياة األم للخطـر،               
يفضي إلى مشاكل خطيرة خاصة في ضوء التقارير التي ال مجال للطعن فيها المتعلقة بالتأثير الخطيـر                 

، "لومات بشأن تخطيط األسرة   على وفيات األمهات من جراء حاالت اإلجهاض السري واالفتقار إلى المع          
  :وفي نظر اللجنة أن الدولة الطرف تتحمل لذلك واجب

الذي تتمتـع بـه المـرأة       ) ٦المادة  (اعتماد اإلجراءات الالزمة لضمان الحق في الحياة        "
الحامل التي تقرر التخلص من الجنين وذلك بتزويدها بما يلزم من المعلومات والمـوارد              

ر العـام    للنص على إجازة استثناءات من الحظ      ريعات القائمة لضمان حقوقها وتعديل التش   
  ٤٢."رحظلكافة حاالت اإلجهاض، اللهم أن تكون حياة األم في 

وأشارت اللجنة كذلك إلى أن تشريع كوستاريكا بشأن اإلجهاض ينبغي أن يعدل بحيث يسـمح               
ما أن التشـريع البيـروي       ك ٤٣.باستثناءات للحظر العام المفروض على التخلص من الحمل في ذلك البلد          

  ).ب(و) أ(، الفقرتان الفرعيتان ٢١٢-٢١١، الصفحتان )ختان اإلناث (١٤ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ٤٠                                                           
  .٣٤٨، الفقرة ٣٦، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤١
  .١٩، الفقرة ٩٦، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، ق الرسمية للجمعية العامةالوثائ وثيقة األمم المتحدة، ٤٢
  .٢٨٠، الفقرة ٥٥، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٣
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هو اآلخر بالنسبة للجنة نظراً ألنه يعاقب على عمليات اإلجهاض ولو كـان الحمـل نتيجـة                 " مثار قلق "
وقد كررت اللجنة، بعد أن الحظت أن اإلجهاض السري يظل هو السبب الرئيسي في وفيات               . الغتصاب

 من  ٧ و ٦ و ٣ال تتمشى مع المواد     "انونية   تأكيدها من جديد بأن مثل هذه األحكام الق        ٤٤،األمهات في بيرو  
بأن تُعدل تلك التشريعات بحيث تقر استثناءات من الحظر والعقاب المفروضـين علـى              "وأوصت  " العهد

  ٤٥."اإلجهاض
من أن حظر اإلجهـاض     "وأبدت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة قلقها في حالة األردن            

ودعت الحكومـة   " لحمل إلى االغتصاب أو مضاجعة المحارم     يطبق كذلك على الحاالت التي يعزى فيها ا       
  ٤٦."إلى وضع تدابير تشريعية تسمح باإلجهاض المأمون لضحايا االغتصاب ومضاجعة المحارم"

  
  وفيات األطفال والعمر المتوقع ٥-٢-٤

بينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، استناداً إلى فهمها الواسع النطاق للحق في الحيـاة ولمـا                
ترتب على ذلك الحق من مسؤوليات الدول األطراف عن العمل اإليجابي لحمايته، بما في ذلك الواجـب                 ي

اآلنف الذكر باتخاذ تدابير للحد من وفيات الرضع وزيادة العمر المتوقع، باإلشارة إلى حالـة جمهوريـة                 
 الواجب أن تتخذها هذه الدولـة       قلقة بالغ القلق إزاء انعدام التدابير     "كوريا الديمقراطية الشعبية، أنها تظل      

الطرف لمعالجة الوضع الغذائي والتغذوي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية واالفتقار إلى التدابير             
المتخذة للتصدي، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ألسباب وعواقب الجفاف وغيره من الكوارث الطبيعيـة              

 وهذا الواجب الملقى علـى عـاتق الـدول    ٤٧".بلد في التسعيناتالتي أثرت تأثيرا سلبيا بالغا في سكان ال      
 من العهد باتخاذ تدابير إيجابية للحد من وفيات الرضع والزيادة فـي العمـر               ٦األطراف بمقتضى المادة    

المتوقع بالتصدي لألسباب الجذرية للمشاكل التي تمس دورة حياة السكان مهم بصورة خاصة في حالـة                
ئي غالبا ما يتحملن عبئاً شديد الوطأة في أوقات ندرة الغذاء وعدم كفايـة الرعايـة                النساء والطفالت الال  

ولذلك يجب أن يتاح للنساء ولألطفال في جميع األوقات الحصول على الغذاء والرعاية الصحية              . الصحية
  .على قدم المساواة مع الرجال

 .يجب احترام حق المرأة في الحياة في جميع األوقات

  .تحمل واجب قانوني إيجابي بأن تحمي حياة المرأةعلى الدول 
 تحريما ل والقتل خارج نطاق القانون محرمإن العنف بما في ذلك االختطاف واالغتيا

  .باتا في جميع األوقات
أعمال يحظرها قطعا القانون الدولي " الشرف"إن العنف المرتبط بالمهر أو القتل باسم 
  .بتهم من طرف الدولة المعنيةويجب منعها ومالحقة مرتكبيها ومعاق

إن تشويه األعضاء التناسلية لألنثى ضار بصحتها وبحياة المرأة وهو مناقض للقانون 
  .وعلى الدول واجب اتخاذ التدابير المالئمة والفعالة الستئصال هذه الممارسة. الدولي

 ولمنع وفيات األمهات يجب أن تنص التشريعات الوطنية، كحد أدنى، على إمكانية
اإلجهاض في حاالت تكون، على سبيل المثال، صحة المرأة في خطر وفي حاالت 

  .االغتصاب أو مضاجعة المحارم

  .٢٠، الفقرة ٤٨لصفحة ، ا)المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٤                                                           
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٤٥
  .١٨١-١٨٠، الفقرتان ٢٠، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٦
  .١٢، الفقرة ١٠٠، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٧
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  .ال يجوز أن تفرض عقوبة اإلعدام على المرأة الحامل
على الدول مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي باتخاذ تدابير إيجابية للحد من 

توقع عن طريق التصدي لألسباب الجذرية وفيات الرضع والزيادة في العمر الم
 .وتمكين المرأة من الحصول على قدم المساواة على الغذاء والرعاية الصحية

  

الحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو               ٣-٤
  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ي في جميع األوقـات بعـدم التعـرض         تتمتع المرأة بالحق األساسي المتمثل في التمتع الفعل       
 من العهد   ٧انظر المادة   (للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة             

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو               
 من الميثاق األفريقي لحقـوق اإلنسـان والشـعوب،          ٥مهينة، والمادة   العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ال     

 من اتفاقية البلـدان األمريكيـة لمنـع         ٤من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، والمادة       ) ٢ (٥والمادة  
 من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان واالتفاقيـة          ٣ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة، والمادة       

والحق في عدم التعـرض للتعـذيب       ". ة لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة الالإنسانية والمهينة       األوروبي
وغيره من ضروب المعاملة السيئة يجب أن يكفل في جميع األوقات وال يمكن تقييـده أثنـاء الطـوارئ                

من االتفاقيـة   ) ٢(١٥ من االتفاقية األمريكية والمادة   ) ٢(٢٧من العهد الدولي، المادة     ) ٢(٤المادة  (العامة  
  ).األوروبية

وإن هذا الفصل سوف ينظر، بدون أن يكون جامعا ومانعاً بأي طريقة من الطرق، في العنف                
  .الذي يستهدف المرأة على المستوى المؤسسي والمنزلي والمجتمعي

  
  العنف ضد المرأة المجردة من حريتها ١-٣-٤

 بحقيقـة أن المـرأة      بشكل صريح وواضح   ال تعترف معاهدات حقوق اإلنسان الدولية العامة      
المجردة من حريتها تجد نفسها في وضع هش للغاية ولذلك هي بحاجة إلى حماية خاصة من العنف مثل                  

مـن  ) أ(٧وليس هناك سـوى المـادة       . التعدي الجنسي عليها من جانب المسؤولين العاملين في السجون        
 العنف ضد المرأة التي تتعهد فيهـا الـدول األطـراف            اتفاقية البلدان األمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال     

باإلحجام عن تعاطي أي فعل أو ممارسة تنطوي على العنف ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات فيهـا                 
والمسؤولين والموظفين والوكالء والمؤسسات تصرفا يتفق مع واجب منع ومعاقبة واستئصال العنف ضد             

  .المرأة
من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق        ) ١(١٠زين، تنص المادة    وفيما يتعلق بمعاملة المحتج   

يعامل جميع المجردين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم        "المدنية والسياسية، بوجه أكثر تحديدا، على أن        
من االتفاقية األمريكية  ) ٢(٥وعلى غرار هذه المادة، تنص المادة       " الكرامة األصيلة في الشخص اإلنساني    

يعامل جميع األشخاص المجردين من حريتهم معاملة تحترم الكرامة المتأصـلة           "سان على أن    لحقوق اإلن 
  :من قواعد األمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء) أ(٨وأخيراً ووفقا للقاعدة ". في اإلنسان

وحين تكون هناك مؤسسة    . يسجن الرجال والنساء، بقدر اإلمكان، في مؤسسات منفصلة       "
جنسين على السواء يتحتم أن يكون مجموع األماكن المخصصة للنساء منفصـال            تستقبل ال 

  ".كلياً
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بيد . وقاعدة فصل فئات السجناء هذه، إن طبقت تطبيقا صارماً، تساعد على حماية السجينات            
أنهن يبقين معرضات لالعتداء عليهن من قبل المسؤولين العاملين في السجن وحراس السجن خاصة إن                

  .ن الرجالكان هؤالء م
*****  

ثم إن هيئات الرصد الدولية أولت حتى اآلن اهتماما نسبياً قليالً لمشكلة االعتداء على النسـاء                
بيد أن اللجنة المعنية بحقـوق      . أثناء وجودهن في حراسة الشرطة أو حينما يخضعن للحرمان من الحرية          

 يجب عليها أن توفر كل المعلومـات        الدول األطراف "، على أن    ٢٨اإلنسان تشدد، في التعليق العام رقم       
. المتعلقة بكفالة حماية حقوق األشخاص المجردين من حريتهم على قدم من المساواة بين الرجل والمرأة              

ويتعين على الدول األطراف، بوجه خاص، أن تبلغ بما إذا كانت المرأة والرجل يسـجنان فـي أمـاكن                   
ويتعين على الدول أيضـاً أن      .  قبل حارسات نساء   منفصلة وما إذا كانت السجينات تخضعن لحراسة من       

 عن البالغين وبشأن    المتهمات اإلناث من األحداث   تقدم تقارير بشأن االمتثال للقاعدة القائلة بوجوب فصل         
أي تفرقة في المعاملة بين الذكور واإلناث المجردين من حريتهم مثل إمكانية المشاركة في برامج إعادة                

 المرأة الحامل المجردة من حريتها    وينبغي أن تحظى    . كانية زيارة األزواج واألسرة   التأهيل والتربية وإم  
بمعاملة إنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في شخصها في جميع األوقات وال سيما أثناء الوالدة وأثنـاء                

  ٤٨".قيامها برعاية المواليد
ن العديد من االدعاءات المتعلقة     وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، على سبيل المثال، أ         

باغتصاب وتعذيب النساء المحتجزات في المكسيك وفنزويال على أيدي قوات األمن في ذلك البلدين تثير               
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ ولذلك يتوجب على           ٧بالنظر إلى المادة    " قلقا جديا "

 لضمان سالمة النساء وتأمين عدم إخضاعهم لضغوط إلثنـائهن          أن تتخذ إجراءات فعالة   "الدول األطراف   
عن تبليغ تلك االنتهاكات وتأمين التحقيق في كافة التجاوزات المزعومة وتقديم الـذين اقترفوهـا إلـى                 

  ٤٩."العدالة
*****  

وقد بدأت لجنة مناهضة التعذيب مؤخرا في توجيه طلب إلى الدول األطـراف فـي اتفاقيـة                 
األمـاكن المدنيـة والعسـكرية      "تزويدها ببيانات مفصلة بحسب نوع الجـنس حـول          مناهضة التعذيب ل  

المخصصة لالحتجاز وكذلك مراكز احتجاز األحداث وغيرها من المؤسسات التي يمكن أن يتعرض فيها              
 وقد أعربت اللجنة عند بحثها للتقرير األولي المقدم من كازاخستان           ٥٠."األفراد للتعذيب أو لسوء المعاملة    

افتقار التقرير إلى المعلومات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة التي تمس النساء والفتيات،            "قلقها إزاء   عن  
خاصة بالنظر لتزايد معدالت سجن اإلناث واالدعاءات المتعلقة بالمعاملة السيئة التي تلقاها النساء أثنـاء               

 االدعاءات القائلة بـأن المحتجـزات        وفي حالة كندا، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء        ٥١."احتجاز الشرطة 
عوملن بخشونة وبطريقة ال تليق من قبل سلطات الدولة الطرف وأن العديد من التوصيات الواردة فـي                 "

  ٥٢."تقرير أربور ما زالت تنتظر التنفيذ

الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل- ٣المادة  (٢٨ التوصية العامة رقم ٤٨                                                           
  .والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف. ١٥، الفقرة ١٧٠
المجلد  (A/56/40، و)المكسيك (٣٢٨، الفقرة ٦٤، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٤٩

؛ والمقطع المستشهد به مأخوذ من التقرير المتعلق بفنزويال ولكن محتوياته مماثلة للمحتويات التي )فنزويال (١٧، الفقرة ٥٢، الصفحة )األول
  .يتضمنها التقرير المتعلق بالمكسيك

  ).م(١٢٩، الفقرة ٥٥، الصفحة A/56/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامةزاخستان، وثيقة األمم المتحدة،  انظر على سبيل المثال، فيما يتعلق بكا٥٠
  ).ي(١٢٨، الفقرة ٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ٥١
، في كنغستونلجنة التحقيق في بعض األحداث التي شهدتها سجون النساء : التقرير المشار إليه هو؛ )ب(٥٨، الفقرة ٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ٥٢

  .١٩٩٦األونورابل لويز أربور، كندا، : المفوض
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وأعربت لجنة مناهضة التعذيب مرة ثانية عن قلقها فيما يتعلق بحالة الواليات المتحدة بشـأن               
ى أنها تنطوي على االعتداء الجنسي على المحتجزات والسجينات ارتكبهـا موظفـو إنفـاذ               حاالت يدع "

المحتجزات والسجينات يحتفظ بهن في كثيـر مـن         "؛ وفي نظر اللجنة أن      "القوانين والعاملون في السجن   
 وأوصت اللجنة على العموم بأن تتخذ الدولـة الطـرف           ٥٣".األحيان في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة     

خطوات الالزمة لتأمين التحقيق في شأن أولئك الذين ينتهكون االتفاقية ومالحقتهم ومعـاقبتهم خاصـة               ال"
 وفي حالة هولندا أبدت اللجنة قلقهـا        ٥٤".أولئك الذين تكون دوافعهم تمييزية أو إلرضاء رغائبهم الجنسية        

  ٥٥).ذ القوانينأي من بين الموظفين المكلفين بإنفا" (عدم كفاية الموظفات العامالت"إزاء 
وأعربت اللجنة عن قلقها، عندما بحث التقرير الدوري الثالث لمصر، إزاء االدعاء الصـادر              

 أمن الدولة،   مباحثمعاملة السجينات على أيدي الشرطة و     "عن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بشأن       
االعتداء بغيـة الحصـول علـى       هذه المعاملة التي تنطوي أحيانا على االعتداء الجنسي أو التهديد بهذا            

بأن تتخذ خطوات فعالـة     "؛ ولذلك أوصت اللجنة     "معلومات تتصل بأزواجهن أو غيرهم من أفراد األسرة       
 أمن الدولة كـأداة    مباحثلحماية النساء من التهديد باالعتداء عليهن جنسياً من قبل الشرطة والعاملين في             

  ٥٦".للحصول منهن على معلومات
*****  

لى مزيد من المعلومات المتعلقة بالسوابق القضائية بشأن االغتصـاب بوصـفه            ولالطالع ع 
  .، من هذا الدليل١-٣-٢تعذيبا انظر الفصل الثامن، القسم الفرعي 

*****  
ومن األهمية الحيوية بمكان أن يولي القضاة والمدعون العامون والمحامون اهتمامـا بالغـاً              

ات وأن يقوموا ببحث االدعاءات المتعلقة بسوء المعاملة، بما         باالحتياجات الخاصة بوضع النساء المحتجز    
في ذلك االعتداء الجنسي، مع تحليهم باليقظة والفعالية واالنتباه ألي عالمة من عالمات التعذيب أو سائر                

  .أنواع سوء المعاملة التي تلقاها المرأة التي ربما ال تجرؤ على التبليغ عن مقترفي ذلك العنف
  

  بات غير القانونيةالعقو ٢-٣-٤
 ال يتصل باألفعـال التـي       ٧الحظر الوارد في المادة     "ترى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن       

باإلضـافة  ". تتسبب في األلم البدني فحسب بل يتصل أيضاً باألفعال التي تسبب المعاناة النفسية للضحية             
البدني، بما في ذلك العقاب المفـرط       أنه يجب توسيع نطاق  الحظر ليشمل العقاب         "إلى ذلك ترى اللجنة     

 ووجهة النظر هذه أيدتها قضـية  ٥٧".الذي يؤمر به جزءاً على جريمة أو بوصفه إجراءاً تربوياً أو تأديبياً      
، حيث صدر على صاحب البالغ حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما مع األشغال الشاقة وُأمر                أوسبورن

ية سالحاً نارياًُ وبسبب عمليات قطع الطريـق وتعمـده           المتالكه بصورة غير قانون    جلداتبضربه عشر 
طبيعة الجريمة  "في هذه القضية أنه، بغض النظر عن        " من رأي اللجنة الراسخ   "وكان  . إلحاق األذى بغيره  

فإن العقوبة البدنيـة تشـكل      ... الواجب أن يعاقب عليها مرتكبها وأيا كانت درجة الوحشية المتسمة بها            
 من العهد، التي انتهكت على      ٧ على العكس من المادة      "سية أو ال إنسانية أو مهينة     معاملة أو عقوبة قا   

  ).د(١٧٩، الفقرة ٣٢، الصفحة A/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٥٣                                                           
  ).ب(١٨٠، الفقرة ٣٢ المرجع نفسه، الصفحة ٥٤
  ).أ(١٨٧، الفقرة ٣٤ المرجع نفسه، الصفحة ٥٥
  .٢١٢ و٢٠٩، الفقرتان ٢٣، الصفحة A/54/44، وثائق الرسمية للجمعية العامةال وثيقة األمم المتحدة، ٥٦
  .٥، الفقرة ١٣٩ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )٧المادة  (٢٠ التعليق العام رقم ٥٧
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متقيدة بواجب االمتناع عن تنفيذ الحكم القاضي بجلـد السـيد           " وأبلغت اللجنة الحكومة بأنها      ٥٨.هذا النحو 
إلغاء األحكام  يتعين عليها كفالة عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل ب         "وباإلضافة إلى ذلك    " أوسبورن

  ٥٩".التشريعية التي تسمح بالعقوبة البدنية
*****  

من حيث  " باإللغاء السريع للعقوبة البدنية   "وفيما يخص ناميبيا، أوصت لجنة مناهضة التعذيب        
  ٦٠.إنه ال يزال ممكنا قانونا بموجب القوانين الناميبية فرض مثل هذه العقوبة

*****  
، بطبيعة الحال، على النساء الالئي يتعرضن، على سبيل         وحظر العقوبة البدنية تنطبق بالمثل    

، كما توضح ذلك حالتان اثنتان يرد وصفهما        بلباس معين يلبسنه  المثال، للجلد أو للرجم إن هن لم يتقيدن         
ولذلك طلبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان من الدول األطراف تزويدها بمعلومات في تقاريرهـا              . أدناه

مشددة على أن مثل هذه     " دة تتعلق باللباس الواجب على المرأة أن تضعه خارج بيتها         عن أي الئحة محد   "
المتضمنة في العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         " قد تنطوي على انتهاك لعدد من الحقوق      "اللوائح  

لتـان التـالي     والحا ٦١".إذا ما فُرضت العقوبة البدنية بغية تنفيذ مثل هذه الالئحة          "٧والسياسية مثل المادة    
ذكرهما ينطويان على إمكانية فرض عقوبة بدنية بسبب ارتكاب جريمة الزنا ُأثيرتا فـي إطـار اتفاقيـة                  

والنتيجة التي أسفرت عنهـا هاتـان       . مناهضة التعذيب واالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على التوالي       
وضـروب  " التعذيب"في معالجتها لمفهوم    القضيتان بينت أن هناك اتساقاً فيما بين هيئات الرصد الدولية           

  .أخرى من سوء المعاملة التي يحرمها قانون حقوق اإلنسان الدولي
*****  

وقد تكون لالجئات ولملتمسات اللجوء مصلحة في عدم العودة إلى بلـدهن األصـلي بسـبب                
وفـي حالـة    . ةالمخاطر الممكن أن يواجهنها بتعريضهن، على سبيل المثال، للتعذيب أو للعقوبة القاسـي            

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينـة يلـزم                 
  :التي نصها كاآلتي) ١(٣النظر في هذه اإلمكانية في إطار المادة 

 أو تسلمه   ")أن ترده ("أن تعيده   ال يجوز ألية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو             -١"
، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى االعتقاد بأنه سيكون في خطر             إلى دولة أخرى  
  .التعرض للتعذيب

تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه األسـباب متـوافرة، جميـع                -٢
االعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة االنطباق، وجود نمط ثابت من االنتهاكات              

  .الجماعية لحقوق اإلنسان في الدولة المعنيةالفادحة أو الصارخة أو 

  : بالعبارات التالية٣وقد وصفت لجنة مناهضة التعذيب تحديد الخطر الذي يواجه في إطار المادة 

الوثائق ، والواردة في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار١٥اآلراء المعتمدة في  (أسبورن ضد جامايكا. ج، ٧٥٩/١٩٩٧ البالغ رقم ٥٨                                                           
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف١- ٩، الفقرة ١٣٨، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40 الرسمية للجمعية العامة

  .١١، الفقرة ١٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ٥٩
 .٢٥٠، الفقرة ٣٧صفحة ، الA/55/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٦٠
 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ) التساوي في الحقوق بين المرأة والرجل- ٣المادة  (٢٨ التعليق العام رقم ٦١

 ٩ بشأن عدم التمييز؛ والمادة ٢٦المادة : ومن المواد األخرى الواردة في العهد والجائز أن تنتهك بسبب لوائح تفرض لباسا معينا. ١٣، الفقرة ١٨٠
التي تضمن  "١٣؛ والمادة "إذا ُأخضعت حركة التنقل لقيد من هذا القبيل "١٢؛ والمادة "حين يعاقب على عدم التقيد بالئحة من اللوائح باالحتجاز(

خضاع المرأة لشروط تتصل باللباس الذي حينما يتم إ "١٩ و١٨؛ والمادتان "لكافة األشخاص الحق في الخصوصيات دون تدخل تعسفي أو ال قانوني
حين تكون الشروط المتصلة باللباس متعارضة مع الثقافة  "٢٧؛ وأخيراً المادة "تضعه والذي ال يتمشى مع ديانتها أو مع حقها في التعبير عن نفسها

  ".التي تتبناها المرأة
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بيد أن الغرض من تحديد الخطر هو تبين ما إذا كان الفرد المعني سيواجه شخصيا خطر                "
على ذلك أن وجود نمط متسق مـن        ويترتب  . التعرض للتعذيب في البلد الذي ستعود إليه      

االنتهاكات الجسيمة والفاضحة والجماعية لحقوق اإلنسان في بلد ال يشكل في حـد ذاتـه               
أساساً كافياً للفصل فيما إذا كان شخص بعينه سيكون في خطر التعرض للتعـذيب إثـر                
 عودته إلى ذلك البلد؛ بل يجب أن تتوفر ُأسس إضافية تبين أن الفـرد المعنـي سـيكون                 

وبالمثل فإن غياب نموذج متسق من االنتهاكـات الجسـيمة لحقـوق            . شخصياً في خطر  
اإلنسان ال يعني أنه ال يمكن اعتبار الشخص في خطر التعرض للتعذيب فـي الظـروف                

  ٦٢".المحددة التي تكتنف وضعه

 وفي هذه الحالة بعينها، طلبت صاحبة البالغ وهي مواطنة إيرانية، اللجوء في السويد لنفسـها              
لجنـة  أرملة شهيد وهي بهذه الصفة أيـدت وأشـرفت علـى          "وبينت صاحبة البالغ أنها كانت      . ولولدها
ارتكبت جريمة الزنا وحكـم     " وأنها   متعة؛ وادعت عالوة على ذلك أنها ُأجبرت على عقد زواج           "الشهداء

نـة مناهضـة     وبالرغم من أن الحكومة السويدية شككت في موثوقية أقوالها حكمت لج           ٦٣".عليها بالرجم 
 من االتفاقية، باالمتناع عن إعادة      ٣التزام، وفقا للمادة    "التعذيب لفائدتها وقررت أن الدولة الطرف عليها        

صاحبة البالغ قسراً إلى جمهورية إيران اإلسالمية أو إلى أي بلد آخر قد تتعرض فيه لخطر الطـرد أو                   
النحو سلمت اللجنة بأن صاحبة البالغ ستواجه        وعلى هذا    ٦٤".اإلعادة منها إلى جمهورية إيران اإلسالمية     

وأشارت اللجنة في القرار    . خطر الحكم عليها بالرجم بسبب جريمة الزنا إن هي عادت إلى بلدها األصلي            
الذي توصلت إليه إلى تقرير صادر عن الممثل الخاص لألمم المتحدة المعني بحالة حقوق اإلنسان فـي                 

والتي تؤكد  " التقارير المتعددة الواردة من المنظمات غير الحكومية      "لى  جمهورية إيران اإلسالمية وكذلك إ    
  ٦٥.أن متزوجات حكم عليهن مؤخراً باإلعدام عن طريق رجمهن بسبب جريمة الزنا

*****  
 من االتفاقيـة األوروبيـة      ٣ التي ُأثيرت في إطار المادة       - جاباريوالوضع المتصل بقضية    

سـتتعرض  "يث إن صاحبتها، وهي مواطنة إيرانية ادعـت بأنهـا            قضية مماثلة من ح    -لحقوق اإلنسان   
إلى جمهوريـة إيـران     " لخطر حقيقي يتمثل في سوء معاملتها وإعدامها رجماً إن هي ُأبعدت من تركيا            

 ولما كانت صاحبة البالغ ملتحقة بكلية للسكرتارية في جمهورية إيران اإلسـالمية التقـت               ٦٦.اإلسالمية
 فترة قررا الزواج ولكن أسرة صديقها اعترضت على هذا الزواج وتزوج هـو              صدفة رجالً أحبته، وبعد   

من امرأة أخرى؛ بيد أن صاحبة البالغ وصديقها السابق ظال يلتقيان بغرض الجماع إلى أن تم إيقافهمـا                  
 وخضعت صاحبة الطلب لفحص على فرجها وهي قيـد          ٦٧.في يوم من األيام من طرف الشرطة فاعتقال       

م اإلفراج عنها في نهاية المطاف بمساعدة من أسرتها؛ وقد دخلت تركيا بصورة غيـر               االحتجاز ولكن ت  
 وتـم   ٦٨.قانونية ثم حاولت السفر إلى كندا عبر فرنسا حيث تم ضبطها مستخدمة جواز سفر كندي مزور               

ة وعلى إثر رجوعها إلى تركيا، منحتها مفوضية األمم المتحدة السامي         . من بعد ذلك إعادتها إلى اسطنبول     

، والواردة في وثيقة األمم المتحدة، )٢٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٤ اآلراء المعتمدة في (ضد السويد. س. أ، ١٤٩/١٩٩٩ انظر البالغ رقم ٦٢                                                           
  .٣-٨، والفقرة ١٨٥-١٨٤، الصفحتان A/56/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

  .٤-٨، الفقرة ١٨٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٣
  .٩ و٥-٨، الفقرة ١٨٦-١٨٥ المرجع نفسه، الصفحتان ٦٤
  .٧-٨فقرة ، ال١٨٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٥
٦٢ Eur. Court HR, Case of Jabari v. Turkey, Judgment of 11 July 2000, para. 3   والنص المستخدم هو ذلك الذي هو معروض على موقع

  .int.coe.echr.wwwالويب الخاص بالمحكمة
  .١١-٩ المرجع نفسه، الفقرات ٦٧
  .١٤- ١٢ المرجع نفسه، الفقرات ٦٨
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على أساس أن خوفاً مبرراً كان ينتابها من االضطهاد إن هي ُأعيدت إلى             "لشؤون الالجئين مركز الالجئة     
  ٦٩."إيران وكانت تواجه خطر التعرض لعقوبة الإنسانية كالموت رجماً أو جلداً

  :وذكرت المحكمة األوروبية بسوابقها القضائية المقررة التي تفيد ما يلي
 ومن ثم تـأتي     ٣ة بطرد شخص قد يثير مسالة تندرج في إطار المادة         إن قيام دولة متعاقد   "

مسؤولية تلك الدولة في إطار االتفاقية حيث توافرت أسس عديدة لالعتقاد بأن الشـخص              
 فـي   ٣المعني إن هو طرد سيواجه خطرا حقيقياً يتمثل في التعرض لمعاملة منافية للمادة              

 واجب عدم طرد ذلـك      ٣ف تقتضي المادة    وفي هذه الظرو  . البلد المستقبل لذلك الشخص   
  ٧٠".الشخص المعني إلى ذلك البلد

  ومن الملفت لالنتباه أن المحكمة أضافت قولها إن
 تنطوي على قيمة من أهم القـيم األساسـية فـي مجتمـع              ٣بالنظر إلى حقيقة أن المادة      "

 الالإنسـانية أو    ديمقراطي وتمنع بعبارات مطلقة التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو          
المهينة، فال بد إذن من إجراء الفحص الدقيق الالزم الدعاء الشخص بأن طرده إلى بلـد                

  ٧١."٣ثالث سيعرضه للمعاملة التي تحظرها المادة 

بأن السلطات في البلـد الـذي       "وفي القضية المعروضة على المحكمة، لم تقتنع هذه األخيرة          
وتبعـا لـذلك   " اً الدعاء صاحب البالغ بما في ذلك إمكانية مجادلته      تولى اإلجابة أجرت تقييما جادا وهادف     

الوزن الواجب لالستنتاج الذي توصلت إليه مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بشأن             "أولت  
؛ وقد أجرت المفوضية "ادعاء صاحبة البالغ حين قيمت بنفسها الخطر الذي ستواجهه إن نُفذ قرار طردها

مع صاحبة البالغ وُأتيحت لها فرصة اختبار موثوقية مخاوفها وحقيقة روايتها لإلجراءات الجنائية             مقابلة  "
لم تكن  " وأخيراً، ذكرت المحكمة أنها      ٧٢."التي بوشرت ضدها في إيران بسبب جريمة الزنا التي ارتكبتها         

إلى حد أن سلوك الزاني لـم       مقتنعة بأن الحالة السائدة في البلد الذي تنتمي إليه صاحبة البالغ قد تطور              
، بما أن رجم الزانيـة ظـل        "يعد يعتبر عمالً مشيناً يستوجب العقوبة بمقتضى قوانين الشريعة اإلسالمية         

خطـر حقيقـي    "وجـود   " ما يثبت " وبالتالي، تبينت المحكمة     ٧٣.معموال به رسميا وقد تلجأ إليه السلطات      
وأن طردها إلى   " هي عادت إلى إيران   ...  إن   ٣مادة  تواجهه صاحبة البالغ في التعرض لمعاملة منافية لل       

  ٧٤.ذلك البلد من شأنه أن يشكل انتهاكا لتلك المادة
  

  العنف ضد المرأة والطفلة داخل األسر والمجتمع المحلي عموماً ٣-٣-٤
إن العنف، بما فيه التعدي الجنسي على المرأة والطفلة، ظاهرة معهـودة فـي األسـر والمـدارس                  

لي عموماً وممارستها تعتبر فوق كل شيء خرقا واضحاً لشتى أحكام قانون حقوق اإلنسان الدولي               والمجتمع المح 
وبالرغم من أن الشطر الكبير     . من قبيل الحق في عدم التعرض لسوء المعاملة والحق في األمان على الشخص            

  .أجل استئصالهمن هذا العنف يحدث في البيوت إال أن الحكومات تتحمل مسؤولية العمل المتيقظ من 
*****  

  .١٨ المرجع نفسه، الفقرة ٦٩                                                           
  .٣٨ المرجع نفسه، الفقرة ٧٠
  .٣٩ المرجع نفسه، الفقرة ٧١
  .٤١- ٤٠ المرجع نفسه، الفقرتان ٧٢
  .٤١ المرجع نفسه، الفقرة ٧٣
  .٤٢ المرجع نفسه، الفقرة ٧٤
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وفي هذا الصدد، أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بقيام الـدول األطـراف فـي                 
باتخاذ التدابير المالئمة والفعالة للتغلب على كافـة        "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         

وأنه يتعين عليها أيضاً، في جملـة       " أشكال العنف القائم على أساس الجنس في المجالين العام أو الخاص          
  :أمور

ت لمناهضة العنف األسري والتعدي الجنسي علـى        سنأن تعمل على جعل القوانين التي       "
الغير واالغتصاب وسائر أشكال العنف القائم على أساس الجنس توفر الحماية المالئمـة             

ت الحمايـة والـدعم     وينبغي أن تتاح خدما   . لكافة النساء وتحترم سالمة أبدانهن وكرامتهم     
ويعتبر التدريب الهادف إلى توعية السلطات القضـائية والمـوظفين          . لضحايا هذا العنف  

المكلفين بإنفاذ القوانين وسائر الموظفين العموميين بمسائل المرأة أمـراً أساسـياً لتنفيـذ              
  ٧٥."االتفاقية على النحو الفعال

صورة " العراق، على سبيل المثال، تقديم       وعمالً بالتوصيات التي تقدمت بها، طلبت اللجنة من       
شاملة فيما يخص العنف ضد المرأة في هذه الدولة الطرف، بما في ذلك المعلومات بشـأن التشـريعات                  
والبيانات اإلحصائية حول أنواع وتواتر العنف ضد المرأة وردود الفعل على ذلك العنف الصادرة عـن                

طات القضائية، والعمال االجتماعيين والعـاملين علـى تـوفير          الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والسل    
على تشجيع ودعم إنشاء مرافق للنساء ضحايا العنف المنزلي من قبل           "وحثت الحكومة   ". الرعاية الصحية 

الخطوط الهاتفية الساخنة والمالجئ للنساء الالئي يتعرضن للضرب وتنظيم حملة تنادي بعـدم التسـامح               
رض لـه المرأة وذلك من أجل االرتقاء بمسـتوى الـوعي بالمشـكلة وضـرورة               إزاء العنف الذي تتع   

  ٧٦."مكافحتها بصورة فعالة
على إيالء أولوية عالية للتدابير الراميـة إلـى         "وحثت اللجنة أيضاً حكومة جمهورية مولدوفا       

 العنـف   التصدي للعنف ضد المرأة داخل األسرة وفي المجتمع وعلى االعتراف بأن ذلك العنف، بما فيه              
؛ ودعت اللجنـة الحكومـة      "المنزلي، يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان التي تتمتع بها المرأة بموجب االتفاقية          

إلى تأمين ما يجعل ذلك العنف يشكل جريمة تستوجب العقاب بموجب القانون الجنائي ومالحقـة مـن                 "
اح للنساء ضحايا العنف الوسائل     يرتكب ذلك العنف وإنزال العقوبة به بما يلزم من الشدة والسرعة وأن تت            

بأن تتخذ تـدابير لكفالـة      " وأوصت كذلك    ٧٧".الفورية لجبر ما يلحق بهن من ضرر ولتوفير الحماية لهن         
التوعية الكاملة التي تستهدف الموظفين العموميين، وال سيما الموظفين المكلفين بإنفاذ القـوانين والهيئـة               

أن تضطلع  "وأخيراً دعت الحكومة إلى     " ف الذي يستهدف المرأة   القضائية، توعية تامة بجميع أشكال العن     
بتدابير لشحذ الوعي بما في ذلك تنظيم حملة إلشاعة عدم التسامح إزاء تلك االنتهاكات وجعلها مرفوضة                

  ٧٨".اجتماعياً وأخالقياً
وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء العنف الذي يرتكب ضد المرأة               

لكـي  " من القانون الجنائي     ١١٨ي ليتوانيا، وخاصة العنف المنزلي، وحثت الحكومة على تعديل المادة           ف
علـى مواصـلة    "وحثت كذلك الحكومة    " يحدد بصراحة االغتصاب بوصفه مضاجعة امرأة دون موافقتها       

ة والمحـامين   إيالء انتباه جدي للعنف المنزلي ضد المرأة بوسائل منها التدريب الجاري لموظفي الشرط            
 وأخيراً أوصت   ٧٩."والقضاة مستقبال ومن خالل الوصول الميسر للمحاكم المتاح لضحايا العنف المنزلي          

  ).ب(و) أ(٢٤ ، الفقرة٢١٩، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )العنف ضد المرأة (١٩التوصية العامة رقم  ٧٥                                                           
  .١٩٠، الفقرة ٦٨، الصفحة A/55/34، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٧٦
  .١٠٢، الفقرة ٥٩ المرجع نفسه، الصفحة ٧٧
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٧٨
  .١٥٤، الفقرة ٦٤ المرجع نفسه، الصفحة ٧٩
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باألخذ بقانون محدد يمنع العنف المنزلي الذي يستهدف المرأة والـذي مـن شـأنه أن يـوفر الحمايـة                    "
  ٨٠".والحصول على المساعدة القانونية والملجأ

عنف ضد المرأة في رومانيا قضية شغلت بال اللجنة فضـالً عـن             كذلك كان تزايد مستوى ال    
انعدام التشريع الذي يجرم العنف المنزلي، بما في ذلك االغتصاب الزوجي، واالعتراف بالـدفاع عمـا                "

في القانون الجنائي، الذي يلغي المسؤولية الجنائية عن المغتصب إذا كانـت            " الزواج اإلصالحي "يسمى  
تشـريع يتعلـق    "؛ وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً من عـدم وجـود            "بل التزوج به  الضحية المغتصبة تق  

لخطر ارتفاع  " وأخيراً أعربت اللجنة عن قلقها في حالة الهند بشأن تعرض المرأة             ٨١."بالمضايقة الجنسية 
"  تشهد انتفاضات مسـلحة    مناطقمستويات العنف واالغتصاب والمضايقة الجنسية واإلهانة والتعذيب في         

باستعراض التشريع المتعلق بمنع اإلرهاب والقانون المتعلق باألحكـام الخاصـة           "ذلك أوصت اللجنة    ول
بحيث ال تحول السلطات الخاصة الممنوحة لقوات األمن دون إجـراء التحقيقـات             ... بالقوات المسلحة   

  ٨٢."قيفومالحقة أفعال العنف ضد المرأة في المناطق التي تشهد نزاعات وأثناء االحتجاز والتو
*****  

. القطـاع الخـاص   وركزت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضاً على العنف ضد المرأة في            
وفيما يتعلق بكمبوديا، على سبيل المثال، أعربت اللجنة عن قلقها من أن االغتصاب الجنسي ال يشكل في                 

 المنزلي؛ وفي رأي اللجنة     ذلك البلد جريمة وأن السلطات ال توفر الدعم للنساء الالئي يشتكين من العنف            
أن تأخذ بتدابير لتمكين المرأة من التماس الحماية القانونية الفعالة فـي حالـة              "أنه ينبغي للدولة الطرف     

لكون العنف ضد المرأة والعنف المنزلـي بوجـه         " وأعربت اللجنة أيضا عن انشغالها       ٨٣."العنف المنزلي 
بأن تتخذ كافة التدابير الضرورية، بما في ذلك سـن          "، وأوصت   "خاص آخذان في التنامي في كوستاريكا     

  ٨٤."التشريعات المالئمة، لحماية المرأة في هذه المجاالت
حكم قانوني يعفي المغتصب من المسؤولية      "وأعربت اللجنة عن انشغالها إزاء استمرار وجود        

 لها أن تلغي فوراً هـذا       ينبغي"في فنزويال، وأضافت اللجنة أن الدولة الطرف        " الجنائية إذا تزوج ضحيته   
 من العهد آخذة بعين االعتبار الخـاص  ٢٤و) ٣(٢ و٢٦ و ٢٣ و ٧ و ٣التشريع الذي ال يتوافق مع المواد       

 وُأبدي القلق نفسه فيما يخـص التشـريع السـائد فـي             ٨٥."السن المبكرة الممكن فيها أن تتزوج الفتيات      
م التسليم بأن جريمة االغتصاب قـد ارتكبـت         لكي يت " نزيهة"غواتيماال الذي يقتضي من المرأة أن تكون        

 ٣أن تلغي فوراً هذا التشريع الذي ال يتمشى مع المواد           "بالفعل؛ وأبلغت اللجنة الدولة الطرف بأن عليها        
  ٨٦."من العهد) ٣(٢ و٢٦ و٢٣و

*****  
أن مشكلة العنف المنزلي ضد     " بقلق"والحظت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

 وفيما يخص منغوليا، بينت     ٨٧."ال يعالج معالجة كافية وأن االغتصاب الزوجي ال يجرم        "مرأة في مصر    ال
أنها منشغلة بالغ االنشغال إزاء اآلثار الضارة التي تلحق بالمرأة والمترتبة على القـيم التقليديـة                "اللجنة  

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٨٠                                                           
  .٣٠٦، الفقرة ٨٠المرجع نفسه، الصفحة  ٨١
أو تؤيده الدولة في أوقات النزاع المسلح /العنف ضد المرأة الذي تقترفه و"فيما يخص بقضية . ٧٢-٧١، الفقرتان ١١ المرجع نفسه، الصفحة ٨٢
رير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد  تق-العنف ضد المرأة ، E/CN.4/2001/73انظر، على سبيل المثال، وثيقة األمم المتحدة )" ١٩٩٧/٢٠٠٠(

  .٤٥، الصفحة المرأة، أسبابه وعواقبه، السيدة كوماراسوامي
  .٣٠٩، الفقرة ٦٠، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٨٨
  .٢٨١، الفقرة ٥٥ المرجع نفسه، الصفحة ٨٤
  .٢٠، الفقرة ٥٢، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  وثيقة األمم المتحدة٨٥
  .٢٤، الفقرة ٩٧ المرجع نفسه، الصفحة ٨٦
  .١٦٢، الفقرة ٤١، الصفحة E/2001/22/E/C.12/2000/21 وثيقة األمم المتحدة ٨٧
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 التظلم المتاحة لضـحايا العنـف       انعدام المرافق وعدم كفاية وسائل    "وشجبت  " والممارسات السائدة والفقر  
تنظيم حمالت عامة لشحذ    "، الذي رأى أنه يمس ثلث النساء في البلد؛ وحثت اللجنة الحكومة على              "المحلي

 ٨٨."الوعي بالعنف المنزلي ولتجريم اغتصاب الزوجات وتوفير المأوى وسبل التظلم المالئمة للضـحايا            
  ٨٩.كان مثار قلق في حالة البرتغال" ف الزوجيظاهرة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العن"وإن 

*****  
فيما  ضد هولندا    ص و سوأصدرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حكما مهما في قضية          

بواجبات الدول المتعاقدة األطراف في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسـان أن تـؤمن لضـحايا               يتعلق  
 والقضية تتعلـق باسـتحالة      ".الحماية العملية والفعالة  "ن  التجاوزات التي يتسبب فيها األشخاص العاديو     

إقامة الدعوى الجنائية ضد المقترف المزعوم للعدوان الجنسي الذي استهدفت لـه فتاة معوقة عقليا وهي               
وكان الفاعل المزعوم هو صهر المديرة القائمة على شؤون الدار الخاصة إليواء المعـوقين              . ساآلنسة  

 قادرة على تقديم شكوى بنفسها      سورأت الشرطة أن اآلنسة     . يث كانت الفتيات يقمن   عقليا من األطفال ح   
ومن ثم مـا    . وبما أن عمرها يزيد على الست عشرة سنة فإن شكوى األب ال يمكن أن تعتبر بديالً لذلك                

  ٩٠. سمن أحد مخول قانوناً برفع شكوى جنائية باسم اآلنسة 
  :وذكرت المحكمة ما يلي

 هو أساساً حماية الفرد من التدخل التعسفي الذي تمارسه          ٨وضوع المادة   بالرغم من أن م   "
: السلطات العامة ال تقتصر هذه المادة على جبر الدولة على االمتناع عن ذلـك التـدخل               

باإلضافة إلى هذا التعهد السلبي األولي، قد تكون هناك التزامات إيجابيـة متأصـلة فـي                
وقد تنطوي هذه االلتزامـات علـى       ... الحياة األسرية   االحترام الفعلي للحياة الخاصة أو      

اعتماد تدابير تستهدف تأمين حماية الحياة الخاصة حتى في مجال عالقات األفراد بعضهم             
  ٩١."ببعض

  :وعليه فقد تبينت المحكمة
أن الحماية التي يمنحها القانون المدني في حالة الفعل غير المشروع من نوع ما تعرضت ”

وهذه حالة تكون فيها القيم األساسية والجوانب المهمة في         . ماية ال تكفي  ح سلـه اآلنسة   
والرادع الفعال ال غنى عنه في هذا المجـال وال يمكـن أن             . الحياة الخاصة محل رهان   

يتحقق إال من خالل األحكام القانونية الجنائية؛ والواقع أن مثل هذه األحكام تنظم في العادة               
  ٩٢."مسألة كهذه

 كان هناك عـائق إجرائـي إلقامـة         سى أنه بالنسبة ألشخاص في وضع اآلنسة        وبالنظر إل 
الدعوى الجنائية ضد المعتدي المزعوم، انتهت المحكمة إلى أن القانون الجنائي الهولندي ال يوفر لآلنسة               

ة خلصت المحكم " وأخذا بعين االعتبار طبيعة الفعل غير المشروع المعني       "؛  "الحماية العملية والفعالة   "س
  ٩٣. من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان٨ ضحية انتهاك للمادة سإلى أن اآلنسة 

 وهـي   ضد المملكة المتحدة  . ألفوهناك قضية مشهورة أخرى في هذا الصدد أال وهي قضية           
قضية برغم أنها تتعلق بتعرض طفل للضرب على يدي زوج أمه إال أن لها آثاراً مهمة هـي األخـرى                    

فصاحب الدعوى الذي كان يبلغ من العمـر آنئـذ تسـع            . لدول المتعلق بحماية الطفالت   بالنسبة لواجب ا  
  .٢٨١، الفقرة ٥٦، والصفحة ٢٧٠، الفقرة ٥٥ المرجع نفسه، الصفحة ٨٨                                                           

  .٤١٤، الفقرة ٧٢المرجع نفسه، الصفحة  ٨٩
٩٠ Eur. Court HR, Case of X and Y v. the Netherlands, Judgment of 26 March 1985, Series A, No. 91, pp. 8-9, paras. 9-13.  
  .٢٣، الفقرة ١١ المرجع نفسه، الصفحة ٩١
  .٢٧، الفقرة ١٣ المرجع نفسه، الصفحة ٩٢
  .٣٠، الفقرة ١٤، والصفحة ٢٧، الفقرة ١٣ المرجع نفسه، الصفحة ٩٣
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أنه ضرب بعصا استخدمت بقوة كبيرة أكثر من        ... تبين لطبيب األطفال المستشار بعد الفحص       "سنوات،  
اقية  من االتف  ٣وفي نظر المحكمة أن هذه المعاملة تصل إلى مستوى الشدة التي تمنعها المادة              " مرة واحدة 

معرفة ما إذا كان ينبغي     " ولذلك فإن المسالة التي كان يجب الفصل فيها هي           ٩٤.األوروبية لحقوق اإلنسان  
 ورأت  ٩٥." عن ضرب صاحب الـدعوى مـن قبـل زوج أمـه            ٣اعتبار الدولة مسؤولة بموجب المادة      

  :المحكمة
ي أن تؤمن لكل     من االتفاقية يقتض   ١أن التزام األطراف السامية المتعاقدة بموجب المادة        "

 بعين االعتبار   ةفرد يخضع لواليتها القضائية الحقوق والحريات المحددة في االتفاقية، آخذ         
، التي تلزم الدول باتخاذ تدابير تستهدف كفالة عدم تعرض أي فرد من األفـراد               ٣المادة  

ية أو  الخاضعين لواليتها القضائية للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبـة القاسـية أو الالإنسـان             
ويحق لألطفال وغيـرهم     ... بما في ذلك المعاملة الصادرة من األفراد العاديين       المهينة،  

من األفراد الضعفاء أن يحظوا بحماية من الدولة تتمثل في ردع فاعل ضد الخروق الجدية 
  ٩٦."التي تنال من كرامة الشخص

مة باالعتداء علـى طفـل      دفاعا لدرء ته  "وبمقتضى القانون اإلنكليزي فإن هذه المسالة شكلت        
على االدعاء أن يبرهن بما ال يـدع مجـاال          "و" العقوبة المعقولة "بالقول إن المعاملة قيد النظر هي بمثابة        

وبالرغم من أن صاحب الدعوى قد تعـرض        " معقوال للشك أن االعتداء تخطى حدود العقوبة المشروعة       
 من االتفاقية، إال أن زوج أمه       ٣ نطاق المادة    لمعاملة رئي أنها على جانب كاف من الشدة لكي تندرج في          

 ولذلك فإن من رأي المحكمة أن القانون لم يوفر الحماية الكافية لصـاحب              ٩٧.برئ من قبل هيئة المحلفين    
  ٩٨. من االتفاقية٣الدعوى وهذا التقصير شكل انتهاكا للمادة 

حقوق اإلنسان انظـر    ولالطالع على مزيد من المعلومات بشأن واجب الدول توفير الحماية ل          
  .الفصل الخامس عشر أدناه

  
  العنف ضد المرأة بوصفه من الجرائم بحق اإلنسانية وجرائم الحرب  ٤-٤

من النظـام   ) ز(و) و(٥وختاماً من األهمية بمكان اإلشارة في هذا السياق إلى أنه وفقاً للمادة             
من النظام األساسي للمحكمـة     ) ز(و) و(٣األساسي للمحكمة الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة والمادة        

 عندما ترتكب هاتان    التعذيب واالغتصاب يشكالن جريمة بحق اإلنسانية     الدولية الخاصة برواندا يرى أن      
 من النظـام األساسـي      ٤باإلضافة إلى ذلك وعمالً بالمادة      . الجريمتان ضد أي مدني أثناء النزاع المسلح      

لهذه المحكمة سلطة مالحقة األشخاص الـذين ارتبكـوا أو أمـروا            للمحكمة الدولية الخاصة برواندا فإن      
 بما في ذلـك البروتوكـول   ١٩٤٩ المشتركة بين اتفاقيات جنيڤ لعام    ٣بارتكاب انتهاكات خطيرة للمادة     

تنص صراحة على أن هذه االنتهاكـات تشـمل         ) ح(و) هـ(٤والمادة  . ١٩٧٧اإلضافي الملحق بها لعام     
امة اإلنسانية وال سيما المعاملة المهينة أو الحاطـة بالكرامـة واالغتصـاب             التعدي الصارخ على الكر   "

بما في ذلك التهديدات بارتكاب مثل هذه       " والبغاء القسري وأي شكل من أشكال االعتداء الذي يأباه الخلق         
  .األفعال

يمـة  الجر فإن مفهوم    ١٩٩٨ من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام         ٧ووفقا للمادة   
 ال يشمل أفعاال من قبيل القتل واإلبادة الجماعية واالسترقاق والتعذيب واإلبعـاد والنقـل               بحق اإلنسانية 

                                                           ٩٤ Eur. Court HR, Case of A v. the United Kingdom, Judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VI, p. 2699, para. 21.  
  .٢٢، الفقرة ٢٦٩٩ المرجع نفسه، الصفحة ٩٥
  .و مضافوالخط الغليظ للتأكيد وه.  المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٩٦
  .٢٣، الفقرة ٢٧٠٠-٢٦٩٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٩٧
  .٢٤، الفقرة ٢٧٠٠ المرجع نفسه، الصفحة ٩٨
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القسري للسكان فحسب بل إنه يسري أيضاً على االغتصاب واالسترقاق الجنسي والبغاء الجبري والحمل              
)). ز(٧المـادة   " (ي خطورتـه  أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي المماثل ف        "القهري والتعقيم القسري    

كجزء مـن هجـوم   "يفترض ارتكابها " جريمة بحق اإلنسانية "ومن ناحية أخرى ولكي تشكل هذه األفعال        
جرائم ومثل هذه األفعال قد تشكل      ". واسع النطاق ومنتظم يستهدف السكان المدنيين مع العلم بهذا الهجوم         

‘ ٢٢‘)ب)(٢(٨المـادة   (لية علـى حـد سـواء         خطيرة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدو       حرب
  ).على التوالي‘ ٦‘)هـ(و

ولالطالع على المزيد من المعلومات بشأن حماية حقوق اإلنسان في أوقات األزمات انظـر              
  ".بإقامة العدل أثناء حاالت الطوارئ"الفصل السادس عشر المتعلق 

لقاسية أو الالإنسانية أو للمرأة الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة ا
 .المهينة في جميع األوقات، بما في ذلك أوقات الطوارئ

ويجب أن تُعامل المرأة المجردة من حريتها بكرامة وأن تُمنح حماية خاصة من 
  .العنف واإلساءة الجنسية إليها

إن القانون الدولي يحرم العقوبة البدنية ويحرمها أيضاً عندما يتم إنزالها بالمرأة 
  .ألسباب جريمة الزنا أو بسبب خرق نُظم لباس معينة

ال ينبغي إعادة امرأة إلى بلد يتهددها فيه خطر تعرضها للتعذيب أو لغيره من 
  .ضروب المعاملة المنافية للقانون الدولي

. إن العنف المنزلي والمجتمعي الذي تتعرض لـه المرأة مناف للقانون الدولي
 يملي عليها اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على جميع والدول تتحمل واجباً قانونياً

  .أشكال العنف المبني على أساس الجنس في المجتمع
ويقتضي هذا الواجب أموراً منها قيام الدولة بتوفير الحماية الكافية والفعالة بموجب 

 .القانون الجنائي لضحايا العنف الذي يرتكبه األفراد العاديون

  

أة في عدم التعرض لالسـترقاق وتجـارةحق المر   .٥
الرقيق والسخرة والعمل الجبري واالتجار في المرأة

على الرغم من أن البحث في مفاهيم االسترقاق وتجارة الرقيق واالستعباد والسخرة والعمـل              
لموا الجبري يخرج عن نطاق هذا الدليل إال أن من األهمية بمكان بالنسبة ألصحاب المهن القانونية أن يع                

أن هناك أحكاما قانونية دولية تُحرم هذه الممارسات التي هي ما تزال قائمة في العديد من البلدان علـى                   
ومثل هذه الممارسات ترتبط غالباً بطرق عديدة باالتجـار فـي           . العكس مما يعتقده الكثير من األشخاص     

 والسخرة والعمل الجبري واالتجار     ومفاهيم االسترقاق وتجارة الرقيق   . النساء واألطفال وبالبغاء القسري   
في النساء بما في ذلك االتجار فيهن بغرض استعبادهن واستغاللهن في البغاء هي مفاهيم مترابطة ترابطاً                
ال فكاك منه في الواقع العملي وهناك الكثير من الصعوبات التي يمكن أن تنشأ حـين يتعلـق بتطبيـق                    

 وعلى إثر استعراض أهم األحكام القانونية سيركز هذا القسـم           .المبادئ القانونية ذات العالقة بالموضوع    
اهتمامه على الظاهرة الخطيرة والمتزايدة االنتشار المتمثلة في االتجار بالمرأة التي أصبحت بالغة الحدة              

  .في أوروبا منذ انهيار االتحاد السوفياتي وفتح الحدود
  



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 ٤٣٣ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٥
  

   وتجارة الرقيق واالستعباداالسترقاق ١-١-٥
مـن العهـد    ) ١(٨المادة  ( محرم بموجب معاهدات حقوق اإلنسان العامة جميعها         االسترقاق

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسـان والشـعوب،         ٥الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة       
مـن االتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق        ) ١(٤من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، والمادة       ) ١(٦والمادة  
 مـن الميثـاق     ٥من العهد، والمـادة     ) ١(٨محظورة صراحة بمقتضى المادة      وتجارة الرقيق ). اإلنسان

من العهد والمادة   ) ٢(٨ محرم بمقتضى المادة     دواالستبعا. من االتفاقية األمريكية  ) ١(٦األفريقي والمادة   
  .من االتفاقية األوروبية) ١(٤من االتفاقية األمريكية والمادة ) ١(٦

 المعدلة بمقتضى بروتوكول    ١٩٢٦وهذه الممارسات محرمة بمقتضى اتفاقية االسترقاق لعام        
 واالتفاقية التكميلية بشأن القضاء على الرق وتجارة الرقيق واألعراف والممارسات الشـبيهة             ١٩٥٣عام  

ع وقمع االسترقاق وتجارة الرقيـق فـإن         تُعنى بمن  ١٩٢٦وعلى حين أن اتفاقية عام      . ١٩٥٦بالرق لعام   
 مهمة هي األخرى من حيث إنها تُعنى صراحة هي األخرى، بأمور منها، األعـراف               ١٩٥٦اتفاقية عام   

 تقتضي مـن    ١والمادة  . والعبودية والزواج القسري ألغراض المال    إسار الدين،   والممارسات من قبيل    
ة وغير التشريعية القابلة للتنفيـذ العملـي والضـرورية          الدول األطراف أن تتخذ جميع التدابير التشريعي      

  :للوصول تدريجيا وبالسرعة المكنة إلى إبطال األعراف والممارسات التالية
إسار الدين، ويراد بذلك الحال أو الوضع الناجم عن ارتهان مدين بتقديم خدماتـه                )أ"(

قيمة المنصفة لهـذه    الشخصية أو خدمات شخص تابع لـه ضمانا لدين عليه، إذا كانت ال           
  الخدمات ال تستخدم لتصفية هذا الدين أو لم تكن مدة هذه الخدمات أو طبيعتها محددة؛

، ويراد بذلك حال أو وضع أي شخص ملزم بالعرف أو القانون أو عـن               سخرةال  )ب(
طريق االتفاق، بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينـة لهـذا                

   عوض، ودون أن يملك حرية تغيير وضعه؛الشخص بعوض أو بال

  :أي من األعراف أو الممارسات التي بموجبها  )ج(

يصدر الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعـالً، دون أن تملـك حـق                ‘١‘  
الرفض، ولقاء بدل مالي أو عيني يدفع ألبويها أو للوصـي عليهـا أو ألسـرتها أو ألي                  

  شخص آخر أو أية مجموعة أشخاص أخرى؛

يتمتع الزوج أو أسرته أو قبيلته بحق نقل زوجته إلى شخص آخر، لقاء               ‘٢‘  
  ثمن أو عوض آخر؛

  تغدو المرأة، لدى وفاة زوجها، إرثاً ينتقل إلى شخص آخر؛  ‘٣‘  

أي من األعراف أو الممارسات التي يسمح بموجبها ألحد األبوين أو لكليهمـا، أو                )د(
 عشرة إلى شخص آخر لقاء عوض أو بـال          للوصي، بتسليم طفل أو مراهق دون الثامنة      

  ."عوض، على قصد استغالل الطفل أو المراهق أو استغالل عمله

 في كافة األوقـات   والحق في عدم التعرض لالسترقاق وتجارة الرقيق والعبودية واجب كفالته           
ـ      ) ٢(٤المادة  (وعدم التقيد به غير جائز في حاالت الطوارئ العامة           الحقوق من العهد الدولي الخـاص ب

مـن االتفاقيـة    ) ٢(١٥من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة       ) ٢(٢٧المدنية والسياسية، والمادة    
  ).األوروبية
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  السخرة والعمل الجبري ٢-١-٥
 محرمان صراحة بثالث من أربع معاهدات عامة لحقوق اإلنسان،          السخرة والعمل الجبري   إن

مـن االتفاقيـة    ) ٢(٦لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة       من العهد الدو  ) ٣(٨وبالذات المادة   
ومثل هـذه الممارسـات     . من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان    ) ٢(٤األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة     

واتفاقية منظمة  ) ٢٩رقم   (١٩٣٠محظورة كذلك بموجب اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالسخرة،          
ومعاهدات حقوق اإلنسان الـثالث العامـة واتفاقيـة         ). ١٠٥رقم   (١٩٥٧ولية إللغاء السخرة،    العمل الد 

خدمات من قبيل الخدمـة     " السخرة والعمل الجبري  " تستبعد من تعريف     ١٩٣٠منظمة العمل الدولية لعام     
خـدمات التـي   العسكرية على سبيل المثال التي تشكل جزءاً ال يتجزأ من االلتزامات المدنية العادية أو ال              

وجميع نواحي هذا الحظر يجب أن تطبق دون        . يمكن أن يطلب أداؤها في حاالت الطوارئ أو الكوارث        
  .تمييز على المرأة

  
  االتجار بالمرأة ٣-١-٥

 لقمع االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغير تتفـق         ١٩٤٩ من اتفاقية عام     ١بموجب المادة   
  : شخص يقوم، إرضاء ألهواء آخرالدول األطراف على إنزال العقاب بأي

بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، على قصد الدعارة، حتى برضاء هـذا                )١"(
  الشخص؛

  ".باستغالل دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص  )٢(

  :وتتفق الدول األطراف، كذلك، على إنزال العقاب بكل شخص

عن علم، بتمويلـه أو المشـاركة فـي         يملك أو يدير ماخوراً للدعارة، أو يقوم،          )١"(
  تمويله؛

يؤجر أو يستأجر، كلياً أو جزئياً، وعن علم، مبنى أو مكاناً آخر الستغالل دعارة                )٢(
  ".الغير

  ).٩-٨المادتان (وتعتبر هذه الجرائم موجبة لتسليم من يرتكبها إلى دولة أخرى 
 من اتفاقية القضـاء علـى       ٦ باإلضافة إلى ذلك، فإن الدول األطراف مطالبة، بموجب المادة        

التمييز ضد المرأة، باتخاذ كافة التدابير المالئمة، بما في ذلك التشريعات الالزمة، لقمـع كافـة أشـكال                  
  .االتجار بالمرأة واستغالل بغائها

البروتوكـول المتعلـق    ومن المعاهدات الدولية األخرى ذات العالقة المحتملة في هذا الميدان           
االتجار في األشخاص، وخاصة النساء واألطفال، المكمل التفاقية األمـم المتحـدة            بمنع وقمع ومعاقبة    

نـوفمبر  / تشرين الثـاني   ١٥ الذي اعتمدته الجمعية العامة في       ،لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    
وهذا البروتوكـول، شـأنه كشـأن       . ٢٠٠٠ديسمبر  / كانون األول  ١٣ وفُتح باب التوقيع عليه في       ٢٠٠٠
 مـن   ١٧المادة  ( تصديقاً عليه قبل أن يبدأ نفاذه وال يمكن أن يبدأ نفاذه قبل االتفاقية               ٤٠قية، يقتضي   االتفا

 بلغ عدد الدول التي صدقت على االتفاقيـة أربـع           ٢٠٠١نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥وحتى  ). البروتوكول
  ).بولندا وموناكو ونيجيريا ويوغوسالفيا(دول ال غير هي 

أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابير      " من اتفاقية حقوق الطفل على       ٣٥ة  وأخيراً، تنص الماد  
المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض               

 والتطور المهم األخير فيما يخص االتجار باألطفال، بمن فيهم        ". من األغراض أو بأي شكل من األشكال      
بوجه خاص الطفلة، يكمن في البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع األطفـال                
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وبالرغم من  . ٢٠٠٢يناير  / كانون الثاني  ١٨واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية الذي بدأ نفاذه في           
طة بين االتجار باألطفال وبـيعهم      أن نص البروتوكول ال يشير تحديداً إلى االتجار باألطفال، إال أن الراب           

واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية هي عالقة مباشرة؛ آخذا بعـين االعتبـار حقيقـة أن                  
واضعي البروتوكول كانوا يأملون أن يفرض هذا البروتوكول نفسه كأداة إضافية في مكافحة االتجار في               

، وقعـت علـى البروتوكـول       ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٨ى   وحت ٩٩."األطفال وما يتصل به من استغالل لهم      
  . دولة١٧االختياري 

  
  ممارسة الرق والسخرة والعمل الجبري واالتجار في المرأة  ٢-٥

إن األشكال العلنية أو المقنعة من االسترقاق والسخرة والعمل الجبري واالتجار فـي المـرأة               
  .مصدر قلق لهيئات الرصد الدوليةوفي األطفال ممارسات يحرمها القانون وهي تشكل باستمرار 

وقد شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في معرض تحليلها لاللتزامات القانونيـة المترتبـة              
 من العهد الدولي لحقوق اإلنسان، على أنه ينبغي للدول األطراف أن تبلغها بما اتخذته من                ٨على المادة     

. ل داخل البلد أو عبر الحدود وكذلك بشأن البغاء القسري         للقضاء على االتجار في المرأة واألطفا     "تدابير  
ويجب عليها أيضاً أن تقدم معلومات عن التدابير التي اتخذتها لحماية المرأة والطفل بما في ذلك المـرأة                  

والـدول  . والطفل األجنبيان، من االسترقاق المقنّع في شكل خدمة شخصية محلية أو غيرها من الخدمات             
تدب فيها النساء واألطفال ومنها يؤخذون والدول األطراف التي تتلقى هـؤالء النسـاء              األطراف التي ين  

واألطفال ينبغي لها أن توفر معلومات عن التدابير الوطنية أو الدولية التي اتخذتها لمنع انتهـاك حقـوق                  
  ١٠٠".المرأة والطفل

مات المتعلقة باالتجـار    وقد أعلنت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها الشديد إزاء المعلو          
بالمرأة إلى فنزويال خاصة من البلدان المجاورة لها وندرة المعلومات من الدولة الطرف بشأن أبعاد هذه                

يمكنها االعتمـاد علـى     ( والحظت اللجنة أيضا أن كرواتيا       ١٠١.المشكلة والتدابير التي اتخذت لمكافحتها    
السائد فيها لمكافحة ممارسة االتجار في المرأة، وعبـر         جملة من التدابير التي يتضمنها القانون الجنائي        

؛ بيد أنها أعربت عن أسفها ألنه بالرغم من التقارير          "إقليمها، خاصة ألغراض استغالل المرأة في الجنس      
المتداولة عن مدى شيوع هذه الممارسة وخطورتها لم ترد معلومات بشأن الخطوات الفعلية التي اتخذت               

  :ولذلك يتعين على الدولة الطرف ما يلي. تورطينلمالحقة األشخاص الم
اتخاذ الخطوات المالئمة لمكافحة هذه الممارسة، التي تشكل انتهاكاً للعديد مـن الحقـوق              "

 فـي عـدم التعـرض للعبوديـة         ٨الواردة في العهد، بما في ذلك الحق بموجب المـادة           
  ١٠٢".والقنانة

مقررا وطنيـا مسـتقال يعنـى       "ولندا بتعيين   وقد رحبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بقيام ه       
، ولكن تبقى اللجنـة مـع       "باالتجار في األشخاص منوطة به سلطات التحقيق والبحث المالئمين الالزمين         

إزاء التقارير الواردة باستمرار بشأن االستغالل الجنسي ألعداد كبيرة من النساء األجنبيات في             "ذلك قلقة   
 من العهد، فـإن     ٢٦ و ٨ و ٣هذا االستغالل يثير مسائل في إطار المواد        ، وحيث إن مثل     "الدولة الطرف 

بكافة الوسائل الضرورية لتحقيق تحسن     "الدولة الطرف يتعين عليها كذلك أن تكفل تزويد المقرر الوطني           

  .٨، الفقرة ٣ الصفحة ،االتجار في النساء والبنات، تقرير من األمين العام، E/CN.4/2001/72 وثيقة األمم المتحدة، ٩٩                                                           
الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )لحقوق بين الرجل والمرأة المساواة في ا- ٣المادة  (٢٨ التوصية العامة رقم ١٠٠
  .١٢، الفقرة ١٧٠
  .١٦، الفقرة ٥١، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٠١
  .١٢، الفقرة ٦٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٢
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 وكانت اللجنة أكثر صراحة فيما يخص حالة االتجار في النساء في            ١٠٣."واقعي وملموس في هذا المجال    
التشيكية مما يثير قلقاً عميقاً نظرا ألن الدولة الطرف هي في آن واحد البلد المنشأ وبلد العبور               الجمهورية  

  :وأوصت اللجنة بما يلي. والبلد المستقبلة
يتعين على الدولة الطرف أن تتخذ تدابير حازمة لمكافحة هذه الممارسة، التـي تشـكل               "

 ٨ والحق بمقتضى المادة     ٣في ذلك المادة    انتهاكا للعديد من الحقوق الواردة في العهد، بما         
ويتعين على الدولة الطرف أيضا أن تدعم البرامج        . سخرةفي عدم التعرض لالسترقاق وال    

الهادفة إلى تحسين ما يقدم من مساعدة إلى المرأة في الظروف الصعبة وال سيما بالنسـبة               
ولـة الطـرف بغـرض      للنساء القادمات من بلدان أخرى والالئي جيء بهن إلى إقليم الد          

وينبغي اتخاذ تدابير حازمة لمنع هذا الشكل من االتجار في األشـخاص وفـرض              . البغاء
ويجب تقديم الحماية للمرأة التي     . جزاءات على أولئك الذين يستغلون المرأة بهذه الطريقة       

هي ضحية هذا النوع من االتجار حتى يكون لها مكان تلجأ إليه وفرصة تتاح لها لتشـهد                 
وترغب اللجنـة فـي أن   . األشخاص المسؤولين في محاكمة قضائية جنائية أو مدنية      على  

  ١٠٤."تحاط علماً بالتدابير التي اتخذت وبنتائج هذه التدابير

*****  
وأشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة  إلى أن الفقر والبطالة يضاعفان فرص االتجار 

ستغالل الجنسي باإلضافة إلى األشكال القائمة والمتمثلة في         وقد برزت أشكال جديدة من اال      ١٠٥.في المرأة 
كالسياحة الجنسية وتوظيف النساء من البلدان النامية كعامالت في البيوت في البلدان            "االتجار باألشخاص   

وهـذه  . المتقدمة، وحاالت الزواج المنظم بين نساء من البلدان النامية وأزواج مـن الرعايـا األجانـب               
وهـي ممارسـات    .  تتوافق مع تمتع المرأة بحقوق متساوية ومع احترام حقوقها وكرامتها          الممارسات ال 

  ١٠٦."عرضت المرأة لخطر كبير يتمثل في العنف واإلساءة إليها
الفقر والبطالة يجبران العديد من النسـاء بمـن فـيهن           "وتالحظ اللجنة باإلضافة إلى ذلك أن       

 بشكل خاص للعنف بسبب وضعهن الذي ينزع إلى تهميشهن          والبغايا عرضة . الفتيات، على تعاطي البغاء   
وهن بحاجة إلى حماية القوانين لهن من االغتصـاب         . وهو وضع يكون في بعض األحيان مخالفا للقانون       

  ١٠٧."ومن غيره من أشكال العنف
الحروب والنزاعات المسلحة واحتالل البلدان غالباً مـا        "وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن        

لى تزايد البغاء واالتجار في النساء واالعتداء الجنسي على المرأة وهي أوضاع تتطلـب تـدابير                تؤدي إ 
هشاً بشكل خاص في أوقات النزاعات المسلحة       " وبما أن وضع المرأة يكون       ١٠٨."حمائية وجزائية محددة  

 الدولي الخـاص    أوصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضاً الدول األطراف في العهد         " الداخلية والدولية 
بكافة التدابير التي تتخذها في ظل هذه األوضاع لحماية المرأة من           "بالحقوق المدنية والسياسية بأن تُبلغها      

  ١٠٩."االغتصاب واالختطاف وسائر أشكال العنف القائم على أساس الجنس
وحثت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أوزبكستان على توفير المزيد مـن المعلومـات               

أن تـدابير   " وعن التقدم المحرز في هذا المجال؛ ورأت اللجنة          الفتاةوالبيانات عن حالة االتجار بالمرأة و     
  .١٠، الفقرة ٧٩، الصفحة  المرجع نفسه١٠٣                                                           

واالتجار في األشخاص مسألة تثير القلق الجاد لدى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الصفحة . ١٣، الفقرة ٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٤
  .٢٦، الفقرة ١٠٤
  .١٤، الفقرة ٢١٨الصفحة ، متحدةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم ال، )العنف ضد المرأة (١٩ التوصية العامة رقم ١٠٥
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة١٠٦
  .١٥، الفقرة ٢١٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٧
  .١٦، الفقرة ٢١٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٨
  .٨، الفقرة ١٦٩، الصفحة ) المساوواة في الحقوق بين المرأة والرجل- ٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٠٩
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شاملة ينبغي أن تستنبط ويؤخذ بها بغية معالجة المشكلة معالجة فعالة، بما في ذلك منع من هم مسؤولون                  
 اللجنة أيضا قلقها بشأن النسـاء        وأبدت ١١٠."عن االتجار بالمرأة وإعادة إدماجهم في المجتمع ومالحقتهم       

والالئي يخشين الطرد إلى بلدانهن األصلية ويفتقـرن        "غير األوروبيات في هولندا الالئي تم االتجار بهن         
على كفالة حصول النساء موضع     "وحثت حكومة هولندا    ". إلى الحماية الفعالة من حكوماتهن إثر عودتهن      

بلدانهن األصـلية أو علـى مـنحهن اللجـوء أو اعتبـارهن             االتجار على ما يحتجن إليه من حماية في         
  ١١١."الجئات

*****  
 في  ١٩٩٨ورحبت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باعتماد الئحة الهجرة لعام           

العمل لمدة سنة واحدة للنساء ضحايا االتجار بالمرأة الالئي         /إيطاليا التي بمقتضاها منحت رخصة اإلقامة     
شف عن هوية من يستغلهن، هذا إلى جانب تجريم االتجار بالمرأة المهاجرة بموجـب القـانون                يقبلن الك 
ومن ناحية أخرى، تظل اللجنة قلقة بسبب أبعاد االتجار فـي المـرأة وفـي األطفـال داخـل                   . الجنائي
  ١١٢.إيطاليا

 . والقاري.والسخرة والعمل الجبري التعرض للرق وتجارة الرق للنساء الحق في عدم

ذلك ال يجوز إخضاع المرأة ألي نوع من أنواع االسترقاق أو الممارسات الشبيهة ول
بالرق مثل البغاء والعمل المنزلي أو غيره من األعمال التي يمكن أن تشكل استرقاقاً 

  .مقنّعاً أو قنانة
  . تحريما قاطعاًوبالفتاةويحرم القانون الدولي االتجار بالمرأة 

 واالتجار في المرأة  والقريخرة والعمل الجبريوالرق وتجارة الرقيق والس
، هي ممارسات يجب المعاقبة عليها في القانون الوطني، الفتياتواألطفال، بمن فيهم 

ويجب مالحقة من هم مسؤولون عن هذه األفعال الال قانونية مالحقة حازمة 
  .ومعاقبتهن من قبل السلطات الوطنية
ير فورية ومالئمة وفعالة لمكافحة هذه وعلى الدول واجب قانوني باتخاذ تداب

الممارسات الالقانونية على جميع المستويات، بوسائل منها التعاون الدولي وتوفير 
 .العون المالئم والمساعدة للضحايا بمن فيهم الرعايا األجانب

  

  .١٧٩، الفقرة ٢١، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١١٠                                                           
  .٢١٢- ٢١١، الفقرتان ٦٦ المرجع نفسه، الصفحة ١١١
  .١٢١، الفقرة ٣٦، والصفحة ١٠٩، الفقرة ٣٤، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21) وثيقة األمم المتحدة، ١١٢
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 الحق في المساواة في مجال الزواج  .٦
  

ج بحرية وفي أن تؤسـس      حق المرأة التي تنوي الزواج في أن تتزو         ١-٦
  أسرة

إن حق المرأة والرجل اللذين بلغا سن الزواج في أن يتزوجا ويؤسسا أسرة، حق تعترف بـه                 
من االتفاقية األمريكية ) ٢(١٧من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة       ) ٢(٢٣المادة  

 من االتفاقية األوروبيـة     ١٢والمادة  ") تؤسس"ن  بدالً م " تربي أسرة "التي تستخدم عبارة    (لحقوق اإلنسان   
من االتفاقية األمريكيـة لحقـوق      ) ٣(١٧من العهد الدولي والمادة     ) ٣(٢٣وتنص المادة   . لحقوق اإلنسان 

ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين اللذين يزمعان الزواج رضـاء            "اإلنسان باإلضافة إلى ذلك على أنه       
رغم من أن النص األوروبي ال يشير صراحة إلى حقيقة أن الـزواج يجـب أن                وبال" كامالً ال إكراه فيه   

الخط الغليظ للتأكيـد وهـو      " (في التزوج  الحق "ينعقد بحرية إال أن هذه الحرية واردة ضمناً في التعبير           
 من العهد حتى    ١٤الذي يجب أن يفسر في ضوء الحكم المتعلق بعدم التمييز الوارد في المادة              ). مضاف

  .ن المساواة أمام القانون بين المرأة والرجل في التمتع بهذا الحقتؤم
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة واجبـات الـدول               ١٦وتحدد المادة   

التمييز ضد المرأة في كافة المسـائل المتصـلة بـالزواج والعالقـات             "فيما يخص القضاء على     األطراف  
 تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أموراً منها الحق نفسه في عقد              وهي مطالبة بأن  ". األسرية

الزواج والحق نفسه في أن تختار بحرية زوجها وأال ينعقد الزواج إال برضاها وبموافقتها الحـرة والتامـة       
  )).ب(و) أ)(١(١٦المادة (

رضا بالزواج، والحـد    الاتفاقية  وهناك معاهدة دولية أخرى لها أهميتها في هذا الصدد وهي           
 ١٩٦٢ التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في عـام           األدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج     

وتنطوي االتفاقية على أمور منها التعهـدات القانونيـة         . ١٩٦٤ديسمبر  / كانون األول  ٩وبدأ نفاذها في    
  :التالي ذكرها

ين رضاء كامالً ال إكراه فيه، وبإعرابهما عنه بشخصـيهما          ال ينعقد الزواج قانونا إال برضا الطرف      " 
بعد تأمين العالنية الالزمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج، وبحضور شهود وفقاً ألحكـام              

 ؛))١(١المادة " (القانون

عقد وال ين . باتخاذ التدابير التشريعية الالزمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج        ... تقوم الدول األطراف    " 
قانوناً زواج من هم دون هذه السن، ما لم تقرر السلطة المختصة اإلعفاء من شرط السن ألسـباب                  

  ).٢المادة " (جدية، لمصلحة الطرفين اللذين ينويان الزواج
*****  

والعوامل التي يمكن أن تؤثر على أهلية المرأة في اتخاذ قرار مبني عن دراية وال إكراه فيه                 
ما سيرد بيانه أدناه، انخفاض الحد األدنى للسن بالنسبة للمرأة على النحـو الـذي               بأن تتزوج تشمل، مثل   
 من العهـد    ٢٣ومثلما بينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فيما يخص تفسير المادة           . يتعارض مع القانون  

ة من جانـب المـرأ    " الموافقة الحرة والكاملة على الزواج    "الدولي، هناك عوامل أخرى يمكن أن تقوض        
وجود مواقف اجتماعية تنزع إلى تهميش النسـاء ضـحايا االغتصـاب وفـي              "وتتمثل هذه العوامل في     

القوانين التي تسمح للمغتصب بزوال مسؤوليته      "فضالً عن   " ممارسة ضغوط عليهن للموافقة على الزواج     
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حق اإلنسان  "ن   والحظت اللجنة أيضاً أ    ١١٣."الجنائية أو بالتخفيف منها إذا هو قبل أن يتزوج من ضحيته          
في اختيار زوجه قد تقيده القوانين والممارسات التي تمنع زواج امرأة تدين بدين معين من رجل ال ديـن                

  ١١٤."لـه أو يعتنق ديناً مختلفاً
*****  

حق "وفيما يتعلق بمسألة الموافقة الحرة، شددت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على أن               
 أن تعقد بحرية زواجا أساسي بالنسبة لحياتها وكرامتها والمسـاواة بينهـا             المرأة في اختيار زوجها وفي    

 من ناحية أخرى وعلى حين أن معظم البلدان أبلغـت بـأن دسـاتيرها               ١١٥."وبين الرجل بوصفها إنساناً   
إال أن العـادات والتقاليـد      "وقوانينها الوطنية تتقيد باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة            

ودراسة التقارير الواردة من الدول األطراف كشفت       ". دم إنفاذ هذه القوانين في الواقع تخالف االتفاقية       وع
  :عن فئات بلدان ثالث هي

 والمعتقدات الدينيـة    العاداتالبلدان التي تسمح بالزواج االجباري أو بالتزوج من جديد استنادا إلى             
 واألصل العرقي لمجموعات معينة من األشخاص؛

 لدان التي تسمح بأن يتم الترتيب لزواج المرأة لقاء مقابل أو ترقية؛الب 

 ١١٦."الحاالت التي يجبر فيها الفقر المرأة على الزواج من مواطنين أجانب لغرض األمن المالي 

حق المرأة متى ستتزوج وإذا ما كانت سـتتزوج وممـن           "وتضيف اللجنة في هذا الصدد أن       
لقيود معقولة تستند على سبيل المثـال إلـى         " وال ينبغي أن يخضع إال       ".ستتزوج يجب أن يحميه القانون    

  ١١٧."صغر سن المرأة أو إلى صلة الرحم التي بينها وبين الشريك
*****  

مـن  ) ج)(٢(١٠إزاء المـادة    "وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها البالغ          
بين مواطن من تونغا ومواطن من غيرها تحكمـه         قانون الهجرة في تونغا الذي يفيد أن الحق في الزواج           

مـن  ) د(٥وهو شرط يمكن أن يشكل خرقا للمـادة         " موافقة خطية تصدر عن الموظف الرئيسي للهجرة      
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، التي تضمن أموراً منها التمتع بـالحق فـي الـزواج                  

  ١١٨. اللون أو األصل القومي أو العرقيواختيار الزوج دون تفريق بسبب العرق أو
*****  

انزعاجها إزاء ترسيخ المواقـف     "وأعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن        
عودة التقليد القديم   "والحظت في هذا الصدد مع القلق العميق        " التقليدية من المرأة في المجتمع القيرغيزي     

وأوصت بأن تواصل الدولة الطرف تنفيـذها       ". ي اختطاف العروس  إلى الظهور من جديد وهو المتمثل ف      
  ١١٩.بشكل أنشط للقانون المتعلق بهذه الظاهرة

  
 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل- ٢٣المادة  (٢٨رقم  التعليق العام ١١٣                                                           

  .٢٤، الفقرة ١٧٢
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١١٤
  .١٦، الفقرة ٢٢٦حة ، الصف)المساواة في الزواج وفي العالقات األسرية (٢١ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ١١٥
  .١٦- ١٥، الفقرتان ٢٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ١١٦
  .١٦، الفقرة ٢٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ١١٧
  .١٨٢، الفقرة ٣٨، الصفحة A/55/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١١٨
  .٣٥٨، الفقرة ٥٤، والصفحة ٣٤٤ الفقرة ،٦٤، الصفحة )(E/2001/22/E/C.12/2000/21 وثيقة األمم المتحدة، ١١٩
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  الزيجات القائمة على تعدد الزوجات ١-١-٦
المساواة في المعاملة فيما يخص الحق في الزواج يعني         "تفيد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن       

وهو تمييز غيـر  . وتعدد الزوجات ينتهك كرامة المرأة. ع هذا المبدأضمناً أن تعدد الزوجات ال يتمشى م    
 وفيما يخص الحالة السائدة في غـابون،        ١٢٠"وبالتالي ينبغي إلغاؤه حيثما لم يزل قائماً      . مقبول ضد المرأة  

تعدد الزوجات ال يتماشى مع التساوي في المعاملة فيما يخص الحق فـي             "كررت اللجنة رأيها القائل بأن      
أن تؤمن عدم وجود أي تمييز قائم على أساس العرف في مسـائل مثـل               "ويجب على الحكومة    ". جالزوا
  ١٢١."تعدد الزوجات وحذف المادة ذات الصلة بذلك من القانون المدني" ويجب إلغاء"؛ "الزواج

*****  
مناٍف لحق  "وبينت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن الزواج القائم على تعدد الزوجات              

لمرأة في المساواة بينها وبين الرجل ويمكن أن تترتب عليه آثار عاطفية ومالية بليغة الخطـورة عليهـا    ا
؛ والبلدان التي تسمح بالزواج القائم على       "وعلى أطفالها وينبغي عدم تشجيع مثل هذه الزيجات وتحريمها        

 هذا النحـو لـيس فقـط        تعدد الزوجات بالرغم من الحقوق في المساواة المضمونة دستوريا تخرق على          
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز        ) أ(٥الحقوق الدستورية للمرأة بل هي تخرق أيضاً المادة         

ضد المرأة، التي تقتضي من الدول األطراف أن تُعدل نماذج السلوك االجتماعي والثقافي للرجل والمرأة               
لذلك عبرت اللجنة عـن قلقهـا إزاء اسـتمرار           و ١٢٢.بغية القضاء على التمييز القائم على أساس الجنس       

الترخيص القانوني بتعدد الزوجات في مصر وحثت الحكومة على أن تتخذ تدابير لمنع هـذه الممارسـة                 
بالعمل صوب إلغاء الممارسة المتمثلة فـي       " كما أوصت بوركينا فاسو      ٢١.١٢٣وفقاً لتوصيتها العامة رقم     

يرمي إلى تغيير المواقف القائمـة مـن تعـدد          ... جهداً شامالً   "وأن تبذل الدولة الطرف     " تعدد الزوجات 
  ١٢٤."الزوجات وبخاصة تثقيف المرأة وتعريفها بحقوقها وبكيفية االستفادة من ممارسة هذه الحقوق

  
  سن الزواج ٢-١-٦

على الرغم من الحد األدنى لسن الزواج هو عامل يمكن أن يمنع المرأة من اتخـاذ قرارهـا                  
من اتفاقية  ) ٢(١٦بيد أن المادة    . فإن المعاهدات الدولية ال تحدد سناً دنيا في هذا الشأن         بحرية في الزواج    

  :القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنص على ما يلي
ال يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخـذ جميـع اإلجـراءات                 -٢""

ن دنيا للزواج ولجعل تسجيل الزواج في الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد س      
  ".سجل رسمي أمراً إلزامياً

*****  
 من العهـد الـدولي الخـاص        ٢٣وذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في تفسيرها للمادة         

  :بالحقوق المدنية والسياسية، أن هذه المادة

الصفحتان ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل-٣المادة  (٢٨ التعليق العام رقم ١٢٠                                                           
  .٢٤، الفقرة ١٧٣-١٧٢
  .٩، الفقرة ٤٣-٤٢، الصفحتان )المجلد األول( A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢١
  .١٤، الفقرة ٢٢٦الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ١٢٢
  .٣٥٥-٣٥٤، الفقرتان ٣٧، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢٣
  .٢٨٢، الفقرة ٣٨، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢٤
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أن تكون تلك السن    ال تحدد سناً معينة للزواج سواء بالنسبة للرجل أو للمرأة ولكن ينبغي             "
كفيلة بتمكين الطرفين الراغبين في الزواج من إبداء موافقته الشخصية الحـرة والكاملـة              

  ١٢٥."بالشكل الذي يحدده القانون ووفقا لما يضعه من شروط

متوافقة مع الممارسـة التامـة لسـائر        "ومثل هذه األحكام يجب، عالوة على ذلك، أن تكون          
  ١٢٦.ل الحق في حرية التفكير والوجدان والدينمث" الحقوق التي يضمنها العهد

 سنة بالنسبة للفتيات    ١٤والحظت اللجنة فيما يخص فنزويال أن الحد األدنى لسن الزواج هو            
مثل هذه السن يمكن خفضها بال حدود بالنسبة للفتيات في حالة الحمـل أو              " سنة بالنسبة للفتيان وأن      ١٦و

 من المادة   ١يتعلق بوفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرة        وهذه مسألة أثارت مشاكل فيما      " الوالدة
باإلضافة إلى ذلك ترى اللجنة، أن الزواج في سن مبكرة كهذه ال يبدو متمشياً مع               .  بحماية القاصرين  ٢٤

ال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين المزمع زواجهما رضـاء           " من العهد التي تنص على أنه        ٢٣المادة  
 وشككت اللجنة في تمشي التشريع المتعلق بالحـد األدنـى لسـن الـزواج فـي                 ١٢٧."ال إكراه فيه  كامالً  

الجمهورية العربية السورية مع العهد، حيث أن السن المسموح بالزواج فيها هي السابعة عشرة بالنسـبة                
ة بالنسـبة   يمكن أن يخفضها القاضي إلى الخامسة عشر      "للفتيات والثامنة عشرة بالنسبة للفتيان وهي سن        

 ورئي أن هذا التشريع يثير مشـاكل علـى          ١٢٨."للفتيان والثالثة عشرة بالنسبة للفتيات بموافقة من األب       
 ٢٣ و ٣صعيد االمتثال للعهد، وطُلب من الدولة الطرف تعديل تشريعها ليصبح متمشياً مع أحكام المواد               

 الخامسة عشرة بالنسبة للفتيـات       كما طُلب من موناكو، حيث السن القانونية للزواج محددة عند          ٢٤.١٢٩و
تعديل تشريعها لكفالة معاملة الفتيان والفتيات على قدم المساواة بجعل الحد           "والثامنة عشرة بالنسبة للفتيان     

  ١٣٠."األدنى لسن الزواج هو الثامنة عشرة بغض النظر عن نوع الجنس
*****  

من اتفاقيـة   ) ٢(١٦ع المادة   وكما أشارت إلى ذلك لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، تمن          
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فضالً عن األحكام ذات الصلة من اتفاقية حقـوق الطفـل                  

؛ وفي رأي   "الدول األطراف من السماح أو اإلجازة لزواج أن يعقد بين أشخاص لم يبلغوا سن الرشد بعد               "
 وبما  ١٣١" الثامنة عشرة للرجال والنساء على حد سواء       الحد األدنى لسن الزواج ينبغي أن يكون      "اللجنة أن   

فال ينبغي أن يسمح بالزواج قبل أن يبلغا        "عندما يتزوجان   " يتحمالن مسؤوليات مهمة  "أن الرجل والمرأة    
 وينبغي إلغاء القوانين التي تنص على سن مختلفـة للـزواج بالنسـبة      ١٣٢."سن الرشد واألهلية للتصرف   

  ١٣٣.للمرأة وللرجل
نة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها من ارتفاع عدد الزيجـات المبكـرة               وأعربت لج 

بأن تعدل الحكومة القانون المتعلق بالحد األدنى       "للفتيات في مصر، خاصة في المناطق الريفية وأوصت         
 وفيمـا يخـص     ١٣٤."لسن الزواج لمنع الزيجات المبكرة، تمشياً مع التزاماتها كدولة طرف في االتفاقية           

الختالف سن الزواج المقررة في قانون األسرة بالنسبة        "هورية مولدوفا، أعربت اللجنة أيضاً عن قلقها        جم
  .٤ الفقرة ،١٣٨ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )٢٣المادة  (١٩ التعليق العام رقم ١٢٥                                                           

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٢٦
  .١٨، الفقرة ٥٢، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٢٧
  .٢٠، الفقرة ٧٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٨
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٢٩
  .١٢، الفقرة ٩١ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٠
  .٣٦، الفقرة ٢٣٠-٢٢٩الصفحتان ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )في الزواج والعالقات األسريةالمساواة  (٢١التوصية العامة رقم  ١٣١
  .٣٦، الفقرة ٢٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٢
  .٣٨، الفقرة ٢٣٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٣
  .٣٥٣-٣٥٢، الفقرتان ٣٦صفحة ، الA/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٣٤
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. من االتفاقيـة  ) ٢(١٦، وهذا ال يتمشى مع المادة       "للفتيان وللفتيات واالعتراف الرسمي بزواج الطفالت     
ق بسن الزواج للمرأة وللرجل يتمشى تمشياً       بأن تتخذ الحكومة تدابير لجعل التشريع المتعل      "ولذلك أوصت   

على " وأخيراً حثت اللجنة مالديف      ١٣٥."٢١التوصية العامة رقم    ... كلياً مع االتفاقية آخذة بعين االعتبار       
األخذ بقوانين تضع حداً أدنى لسن الزواج وبرامج أخرى تمنع الزواج المبكـر تمشـياً مـع التزامـات                   

  ١٣٦."االتفاقية
  

  ونية وواقعية أخرى تواجه الحق في الزواج بحريةعوائق قان ٣-١-٦
أبدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان قلقها من أن الزيجات في كمبوديا تتقـرر مـن طـرف                 
الوالدين وحثت الدولة الطرف على اتخاذ خطوات لتأمين احترام القوانين التـي تحـرم الـزواج بـدون              

  ١٣٧.الموافقة الكاملة والحرة من الزوجين
ك أن غياب الطالق في ظل القانون الشيلي يمكن أن يشكل ما يشـبه االنتهـــاك        ورأت كذل 

من العهد التي تفيد أن للرجل والمرأة اللذين هما في سن الزواج الحـق فـي أن يتزوجـا                   ) ٢(٢٣للمادة  
 ...خاضعة بصورة دائمة لقوانين الملكية التمييزيـة        "وهذا التشريع يترك المرأة المتزوجة      . ويكونا أسرة 

  ١٣٨."حتى عندما تنحل عقدة الزواج بشكل ال رجعة فيه
عنـد بحثهـا للتقريـرين      " مع إبداء موافقتها  "والحظت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة        

أن مشروع قانون خاص بالزواج، يسمح الزواج بين المسيحية         "الدوريين الخامس والسادس عشر لقبرص      
مسلم قد حظي بموافقة مجلس الوزراء وعرض علـى مجلـس           األرثوذكسية اليونانية والتركية األصل ال    

 وتحريم الزيجات بين األشخاص من ديانات مختلفة ال يشكل انتهاكـا للحـق فـي                ١٣٩."لتشريعهالنواب  
  .الزواج بحرية فحسب ولكنه يخرق أيضاً الحق في حرية التدين

*****  
راطية على سن تشريعات وحثت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة جمهورية الكونغو الديمق

الممارسات التقليدية واألعراف التي تنتهك الحقوق األساسية للمرأة مثل المهر وإجبار أخ المتوفى             "تحرم  
  ١٤٠."على الزواج من زوجة أخيه وتعدد الزوجات والزواج القسري

  
  القيود التي تُفرض على التزوج من جديد ٤-١-٦

ال، من أجل أن تتقيد بالتزاماتها بموجـب المــواد         حثت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فنزوي     
على تعديل كافة قوانينها التي لم تزل       " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،         ٢٦ و ٣ و ٢

تمييزية إزاء المرأة، بما فيها تلك المتصلة بالزنا والحظر المفروض على الزواج لمدة عشرة أشهر بعـد                 
 وفيما يخص اليابان، بينت اللجنة أن الحظر الذي مدته ستة أشهر والذي             ١٤١."لسابقانحالل عقدة الزواج ا   

 مـن   ٢٦ و ٣ و ٢يفرض على المرأة بعد انحالل عقدة الزواج أو إبطاله هو حظر ال يتمشى مع المـواد                 

  .١١٤-١١٣، الفقرتان ٦١-٦٠، الصفحتان A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٣٥                                                           
  .١٣٦، الفقرة ١٧، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٣٦
  .٣٠٩، الفقرة ٦٠، الصفحة )المجلد األول (A/54/40،  للجمعية العامةالوثائق الرسمية وثيقة األمم المتحدة، ١٣٧
  .٢١٣، الفقرة ٤٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٨
  .٣٦٤، الفقرة ٤٩، الصفحة A/56/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٣٩
  .٢١٦-٢١٥، الفقرتان ٢٣، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٤٠
  .٣٢، الفقرة ٥٣، الصفحة )المجلد األول (A/56/49، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٤١
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 وبينت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة أن قانون لكسمبرغ الذي يقضي بأن على األرملة                ١٤٢.العهد
  ١٤٣."مفارقة تاريخية"لمطلقة أن تنتظر مدة ثالثمائة يوم قبل أن يسمح لهما بالزواج من جديد يشكل أو ا

*****  
 اشتكى صاحب الدعوى من أن حظر إعادة الزواج الذي مدتـه            ضد سويسرا . فوفي قضية   

تفاقيـة   مـن اال   ١٢ثالث سنوات والذي فرضته عليه المحكمة المدنية المحلية لمدينة لوزان ينتهك المادة             
وقد أشارت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، في الحكم الذي أصدرته، إلى           . األوروبية لحقوق اإلنسان  

يعطي الحـق فـي      "١٢أن ممارسة الرجل والمرأة لحقهما في الزواج وتكوين أسرة الذي تضمنه المادة             
  وهو حق" التبعات الشخصية واالجتماعية والقانونية

ية للدول المتعاقدة ولكن القيود التي تفرض عليه ال يجب أن تقيد أو             خاضع للقوانين الوطن  "
  ١٤٤.تحد من هذا الحق على النحو أو إلى الحد الذي يعطل هذا الحق في جوهره

  :وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى أن
تظهر، في جميع البلدان األعضاء في مجلس أوروبا، بمظهر الشروط وهـي            " القيود"هذه  "

والقواعد السابقة تتصل أساساً بعالنية الـزواج       . جرائية أو موضوعية  مجسدة في قواعد إ   
على حين أن القواعد األخيرة تتصل بالدرجـة األولـى باألهليـة والموافقـة وبعـض                 

  ١٤٥."العراقيل

وبعد عرض مطول لألسباب المنطقية الحظت فيه المحكمة أن فترة االنتظار لم تعد قائمة في               
خلصـت  " االتفاقية يجب أن تفسر في ضوء األوضـاع الراهنـة         " بأن   الدول المتعاقدة األخرى وذكرت   

اإلجراء محل النزاع، الذي يمس جوهر الحق في الزواج، ال يتناسب والهدف المشروع             "المحكمة إلى أن    
 ١٤٦. من االتفاقية١٢ولذلك هو ينتهك المادة " المتوخى

  
  تسجيل عقود الزواج ٥-١-٦

ضا بالزواج، والحد األدنى لسن الزواج وتسجيل عقـود         تتعهد الدول األطراف في اتفاقية الر     
بتسجيل السلطة المختصة لجميع عقود الزواج فـي سـجل          " من هذه االتفاقية     ٣الزواج، بمقتضى المادة    

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على عاتق الدول            ) ٢(١٦ووفقاً للمادة   ". رسمي
لجعل تسجيل الـزواج فـي سـجل        ... تتخذ جميع اإلجراءات الضرورية     "األطراف واجب قانوني بأن     

  .وال ترد أحكام مماثلة في بقية المعاهدات المتعلقة بحقوق اإلنسان". رسمي أمراً إلزامياً
أنـه ينبغـي للـدول      ) ٢(١٦وبينت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يخص المادة           

الزيجات سواء تمت وفقاً لإلجـراءات المدنيـة أو العـرف أو            أن تشترط أيضاً تسجيل جميع      "األطراف  
ويمكن للدولة من ثم تأمين االمتثال لالتفاقية وإقرار المساواة بين الشريكين، ووضع حد أدنـى               . الشريعة

 ١٤٧"لسن الزواج، ومنع التزوج من امرأتين في آن واحد أو تعدد الزوجات، وحمايـة حقـوق األطفـال                 
فتعذر "؛  "الهند لم تنشئ بعد نظاما شامالً وإلزاميا لتسجيل الوالدات والزيجات         "أن  وأبدت اللجنة قلقها من     

  .١٥٨، الفقرة ٣٨، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٤٢                                                           
  .٤٠٦، الفقرة ٤١، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامةلمتحدة،  وثيقة األمم ا١٤٣
١٤٤ Eur. Court HR, Case of F. v. Switzerland, judgment of 18 December 1987, Series A, No. 128, p. 16, para. 32.  
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٤٥
بأن استقرار الزواج "وسلمت المحكمة في األسباب المنطقية التي ساقتها . ٤٠، الفقرة ١٩ والصفحة ٣٣ ، الفقرة١٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٦

  .٣٦، الفقرة ١٧، الصفحة "فيما إذا كانت األداة المستخدمة مالئمة لتحقيق ذلك الغرض"ولكنها شككت ". غرض مشروع وهو في صالح العامة
  .٣٩، الفقرة ٢٣٠ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة) زواج وحق تكوين أسرةالمساواة في ال (٢١ التعليق العام رقم ١٤٧
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إثبات هذه األحداث البالغة األهمية بواسطة مستندات يمنع التنفيذ الفعال للقوانين التي تحمي الفتيات مـن                
  ١٤٨."االستغالل الجنسي واالتجار فيهن ومن عمل األطفال والزواج القسري أو المبكر

*****  
 مـن   ٢٣وفيما يتعلق بهذه القضية اكتفت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بالتسليم، وفقا للمـادة              

دولة من الدول أن يقام الزواج، الذي يـتم         "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأن اشتراط         
لمدني ليس مما يتعارض مع     االحتفال به وفقا للحقوق الدينية، أو أن يؤكد ويسجل كذلك بموجب القانون ا            

  ١٤٩."العهد
  

  معنى الحق في تأسيس أسرة ٦-١-٦
من العهد الـدولي الخـاص      ) ٢(٢٣إن الحق في تأسيس أسرة، كما سبق بيانه، تضمنه المادة           

وتقتضـي المـادة    . من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان     ) ٢(١٧بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة     
على "ة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من الدول األطراف أن تكفل              من اتفاقي ) هـ)(١(١٦

نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عـدد أطفالهـا            " "أساس المساواة بين الرجل والمرأة    
ـ               ةوالمباعدة بين الوالدات وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارس

  ".هذه الحقوق
*****  

تعني ضـمناً، مـن     "من العهد الدولي    ) ٢(٢٣وترى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن المادة        
فعندما تتبنى الدول األطراف سياسة تخطيط األسرة ال بد لهذه          . حيث المبدأ، إمكانية التناسل والعيش معاً     

 وفي  ١٥٠."ص، أال تكون تمييزية أو إجبارية     السياسات أن تكون متوافقة مع أحكام العهد وينبغي، بوجه خا         
تعني ضمناً اعتماد تدابير مالئمة على المستوى المحلـي وبحسـب           "نظر اللجنة، أن إمكانية العيش معاً       

الحالة في آن واحد بالتعاون مع الدول األخرى لتأمين وحدة األسر أو لم شملها، خاصـة حينمـا يكـون                 
  ١٥١."صادية أو ما شابههاأفرادها مشتتين ألسباب سياسية أو اقت

*****  
يحق للمرأة  "وتبين اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة أن األسباب التي من أجلها              

ـ )(١(١٦بمقتضى المادة   " أن تقرر عدد األطفال الذين تريد أن تنجبهم والمباعدة بين والداتهم            مـن   )ـه
المسؤوليات التي عليهن أن يتحملنهـا      "تكمن في أن    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة         

في تربية األطفال تؤثر على حقهن في الحصول على التعليم والعمـل واألنشـطة المتصـلة بتنميتهـا                  
فعدد األطفال الـذين تنجـبهم      . وهي أيضا تلقي بأعباء عمل على كاهل المرأة غير متساوية         . الشخصية

 حياة المرأة ويؤثران كذلك في صحتها البدنية والعقلية فضالً عـن            والمباعدة بين والداتهم لهما أثر على     
القرارات المتعلقة بمـا إذا كانـت       " وتبدي اللجنة باإلضافة إلى ذلك الرأي القائل بأن          ١٥٢."صحة أطفالهن 

تريد اإلنجاب أو عدمه وإن كان يفضل أن تتخذ بالتشاور مع الزوج أو الشريك، ال يجب مـع ذلـك أن                     

  .٦٢، الفقرة ١٠، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٤٨                                                           
  .٤، الفقرة ١٣٨ الصفحة ،ألمم المتحدةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن ا ،)٢٣المادة  (١٩ التعليق العام رقم ١٤٩
  .٥، الفقرة ١٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٠
  . المرجع نفسه، نفس الصفحة والفقرة١٥١
  .٢١، الفقرة ٢٢٧الصفحة ، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التعليق العام رقم  ١٥٢
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كأن تكون على سبيل المثـال مـن خـالل          " لى الزوج أو األب أو الشريك أو الحكومة       تكون مقصورة ع  
  ١٥٣.الحمل القسري واإلجهاض أو التعقيم

*****  
 أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقهـا إزاء          ،تخطيط األسرة اإلجباري  وفيما يخص   

خاصة من بين نساء السكان األصليين في        "التقارير الواردة والمتعلقة بالتعقيم اإلجباري الذي تشهده بيرو،       
ويترتب على ذلـك أن مـن       ". المناطق الريفية والنساء المنتميات إلى أشد القطاعات االجتماعية هشاشة        

أن تتخذ التدابير الالزمة لتؤمن إبقاء النساء الالئي تُجرى لهن عمليـات جراحيـة              "واجب الدولة الطرف    
 وفيما يخـص االدعـاءات      ١٥٤."ويبدين موافقتهن على ذلك بحرية    للتخلص من الحمل على علم تام بذلك        

المماثلة المتعلقة بالنساء المنتميات إلى األقليات العرقية الجبلية في فييت نام ورفض الدولة الطرف لهن،               
المتعلقة بتأثير سياساتها المكرسة لتخطيط     "بينت لجنة القضاء على التمييز العرقي أنها ترحب بالمعلومات          

 وبينـت   ١٥٥."ة على التمتع بالحقوق اإلنجابية التي يتمتع بها األشخاص المنتمون إلى هذه األقليات            األسر
التمييز العنصري ال يؤثر على الدوام تأثيراً متساويا في المرأة والرجل           "هذه اللجنة األخيرة بوضوح أن      

كشكل من أشكال   "  األصليين التعقيم القسري للنساء من السكان    "وتذكر في هذا السياق أن      ". وبالشكل نفسه 
ولذلك سوف تسعى اللجنة    ". يمكن أن يوجه ضد المرأة تحديدا بسبب نوع جنسها        "التمييز العنصري الذي    

ألن تضع في االعتبار العوامل المرتبطة بنوع الجنس أو القضايا التي يمكن أن تكون مرتبطة               "في عملها   
  ١٥٦."بالتمييز العنصري

 بموافقتهن الكاملة والحرة على أساس من المساواة بينها للنساء الحق في عقد الزواج
والقانون الدولي يحرم الزيجات القسرية ويجب تحريم هذه الزيجات . وبين الرجال

 .ويصدق الشيء نفسه على المهر وغيره من التقاليد المماثلة. على المستوى الوطني

ية أن تبرر الزيجات لذلك ال ينبغي السماح للتقاليد واألعراف والمعتقدات الدين
  .القسرية في ظل القانون الدولي

وبالمثل يحرم القانون الدولي تعدد الزوجات ألنه ينتهك مبدأ المساواة بين المرأة 
  .والرجل

والسن القانونية للزواج إذا ما حددت في مستوى جد منخفض جاز أن تنتهك مبدأ 
اج هي الثامنة عشرة للمرأة الموافقة الحرة؛ ويحبذ أن تكون السن القانونية للزو

  .وللرجل على حد سواء
وإن عدم وجود الطالق في ظل القانون الوطني ينتهك الحق في التزوج وتأسيس 

والحظر المؤقت الذي يفرض على الزواج من جديد يتعارض مع القانون . أسرة
  .الدولي

وذلك . ينبغي أن تدون في سجل رسمي كافة الزيجات سواء كانت مدنية أو دينية
التسجيل يعتبر في جملة أمور ال غنى عنه للحؤول دون الزيجات القسرية والتزوج 

  .بامرأتين أو أكثر من ذلك من النساء
ويعني الحق في تأسيس أسرة، في جملة أمور، أن للمرأة الحق في أن تقرر عدد 

  .٢٢، الفقرة ٢٢٧مرجع نفسه، الصفحة  ال١٥٣                                                           
  .٢١، الفقرة ٤٨، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٥٤
  .٤١٧، الفقرة ٦٩، الصفحة A/56/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٥٥
 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )بعاد المتصلة بنوع الجنس في التمييز العنصرياأل (٢٥ التوصية العامة رقم ١٥٦
  .٣- ١، الفقرات ١٩٤
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رم ويح. األطفال والمباعدة بين والداتهم، ويفضل أن يكون ذلك بالتشاور مع شريكها
 .القانون الدولي تخطيط األسرة اإللزامي من قبيل التعقيم الجبري

  

  التساوي في الحقوق من حيث قوانين الجنسية  ٢-٦
 االتفاقية بشأن جنسية المرأة المتزوجة     ١٩٥٧اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام        

  :راف بموجب االتفاقية على ما يليوتتفق الدول األط. ١٩٥٨أغسطس / آب١١وبدأ نفاذ هذه االتفاقية في 
توافق كل من الدول المتعاقدة على أنه ال يجوز النعقاد الزواج أو انحالله بين أحد مواطنيها وبين                 " 

أجنبي، وال لتغيير الزوج لجنسيته أثناء الحياة الزوجية، أن يكون بصورة آلية ذا أثر على جنسـية                 
 ؛)١المادة" (الزوجة

عاقدة على أنه ال يجوز الكتساب أحد مواطنيها باختيار جنسية دولة أخـرى،             توافق كل من الدول المت     
 ؛)٢المادة " (وال لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته، أن يمنع زوجة هذا المواطن من االحتفاظ بجنسيتها

توافق كل من الدول المتعاقدة على أن لألجنبية المتزوجة من أحد مواطنيها، إذا طلبـت ذلـك، أن                  " 
ويجوز إخضاع منح هذه الجنسـية      . نسية زوجها، من خالل إجراء تجنس امتيازي خاص       تكتسب ج 

  )).١(٣المادة " (للقيود التي تفرضها مصلحة األمن القومي أو النظام العام
 من اتفاقية القضـاء     ٩وفيما يتعلق بمسألة التساوي في الحقوق في مجال الجنسية تنص المادة            

  :أة على ما يليعلى جميع أشكال التمييز ضد المر
تمنح الدول األطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو              -١""

وتضمن بوجه خاص أال يترتب على الزواج من أجنبي، أو على           . تغييرها أو االحتفاظ بها   
تغيير الزوج لجنسيته أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو تصبح بال جنسية،              

  . أن تفرض عليها جنسية الزوجأو

  ".تمنح الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما  -٢"

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية ال يشـير             ٢٣وبالرغم من أن المادة     
ال ينبغي أن يحدث تمييز قائم  "صراحة إلى حق المساواة من حيث قوانين الجنسية، إال أن اللجنة بينت أنه           
  ١٥٧."على أساس نوع الجنس فيما يخص اكتساب أو فقدان الجنسية بحكم الزواج

ويترتب علـى   " حماية المجتمع والدولة لها   "من االتفاقية لألسرة الحق في      ) ١(٢٣وتعطي المادة   
ييز المستند على سـبيل     تكون هذه الحماية متساوية أي مجردة من التم       " من العهد أن     ٢٦ و ٣و) ١(٢المواد  

 إلى موريشيوس التـي فرضـت       دخول وفي حاالت القيود القانونية المتصلة بال      ١٥٨."المثال إلى نوع الجنس   
على األزواج األجانب لنساء من موريشيوس لكن دون أن تفرض على الزوجات األجنبيات لرجـال مـن                 

مييزي إزاء النساء الالئي ينتمين إلـى      موريشيوس، خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن هذا التشريع ت         
 من العهد مقرونة    ٢٦ و ٣و) ١(٢موريشيوس وال يمكن أن يبرر بشروط أمنية؛ ولذلك هناك انتهاك للمواد            

 والتشريع المطعـون فيـه      ١٥٩. منه فيما يخص أصحاب البالغات المشاركين الثالثة المتزوجين        ٢٣بالمادة  
  .٧، الفقرة ١٣٨، الصفحة )٢٣المادة  (١٩ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٥٧                                                           

 ٩اآلراء المعتمدة في ( خريات من موريشيوس ضد موريشيوس من النساء األ١٩ جيفرا و-شيرين أوميرودي ، ٣٥/١٩٧٨ البالغ رقم ١٥٨
الدورات من (نخبة من القرارات المتخذة بمقتضى البروتوكول االختياري ، CCPR.C/IP/1الوارد في وثيقة األمم المتحدة ) ١٩٨١أبريل /نيسان

  .٢و‘ ٢‘٢و) ب(٢-٩، الفقرة ٧١ الصفحة ،)الثانية إلى السادسة عشرة
  .٤ و٣‘ ٢‘٢) ب(٢-٩، الفقرة ٧١، الصفحة  المرجع نفسه١٥٩
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وحدهن الذين سيكون لهن الحق في الدخول الحـر إلـى           يعني ضمنا أن زوجات الرجال من موريشيوس        
موريشيوس والتمتع بالحصانة من الطرد على حين أن األزواج األجانب ال بد لهم من تقديم طلب إلى وزير                  
الداخلية للحصول على ترخيص باإلقامة وفي حالة رفض هذا الترخيص ال يمكن لهم بأي حال أن يتظلموا                 

التي ) ١(١٧ من العهد مقرونتين بالمادة      ٣و) ١(٢ القضية تنتهك لذلك المادة       وهذه ١٦٠.أمام محكمة قانونية  
يميـز  "والحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن القـانون         . تضمن في جملة أمور الحق في تأسيس أسرة       

وهذا يمس الضحايا المزعومين في تمتعهم بحق من حقوقهم؛ وحيث          " بشكل ضار باالستناد إلى نوع الجنس     
  ١٦١.لهذا التفريق فإن الحكم اآلنف الذكر قد انتهك" تبرير كاف"يقدم أي لم 

*****  
أمرا ذا أهميـة حاسـمة      "ومثلما أشارت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة تعتبر الجنسية           

بدون حصول المرء على مركز رعايا البلد أو مواطنيه         "نظرا ألنه   " بالنسبة للمشاركة الكاملة في المجتمع    
لمرأة من الحق في التصويت ومن الترشح للمناصب العامة وقد تحرم أيضاً من الحصـول علـى                 تحرم ا 

أنه ينبغي أن يكون في وسع المرأة تغييـر جنسـيتها وال            " وهي ترى    ١٦٢."المزايا العامة واختيار اإلقامة   
  ١٦٣."ينبغي استبعادها بسبب الزواج أو انحالله أو بسبب أن زوجها أو أباها قد غيرا جنسيتهما

أن يعامل الزوجان اللذان يتزوجان أجانب معاملة أساسها المساواة فـي           "وأوصت اللجنة غينيا    
عدة القانونية القائلة بـأن جنسـية       القاوحثت الحكومة على تأمين األخذ بمفهوم       " اللوائح الناظمة للجنسية  

لفين والذين يولدون   حتى تضمن لألطفال الذين هم من أبوين من أصلين مخت          "األبوين تقرر جنسية الطفل   
قـانون  " وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها من        ١٦٤."خارج البلد يمكنهم احتياز الجنسية من جهة أمهم الغينية        

" الجنسية األردني يمنع المرأة األردنية من تمرير جنسيتها إلى أطفالها إن هي تزوجت من غير األردنـي          
  ١٦٥."مفارقة"وهو وضع يعتبر في حد ذاته 

قانون الجنسية السائد في العراق والقائم على المبدأ        "عربت عن قلقها أيضا إزاء      ونفس اللجنة أ  
القائل بأن أفراد األسرة ينبغي أن يكونوا من نفس الجنسية وال يحق ألحد أن يكـون صـاحب جنسـية                    

رها مزدوجة أو يفقد جنسيته وال يعطي المرأة حقا مستقال في احتياز أو تغيير أو استبقاء جنسيتها أو تمري                 
 ١٦ و ٩وكذلك  ) ز(و) و(٢ولذلك أوصت اللجنة الحكومة بأن تسحب تحفظها على المادتين          ". إلى أطفالها 

  ١٦٦.من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لكي تؤمن التنفيذ الكامل لهذه االتفاقية
*****  

ي التمييزي للمرأة فيمـا     عن القلق إزاء الوضع القانون    أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان      و
باعتماد تشريع يعطي الرجل والمرأة الحق نفسه فـي         "يخص نقل جنسية بلدها موناكو وأوصت هذا البلد         

  ١٦٧. من العهد٢٦ و٣وهذه المشكلة تثير هموما في إطار المادتين ". نقل الجنسية إلى األطفال
*****  

  .٢-٧، الفقرة ٦٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٠                                                           
  .٨‘ ١‘٢) ب(٢-٩، الفقرة ٧٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٦١
  .٦الفقرة ، ٢٢٣ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ١٦٢
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٦٣
  .٧٥، الفقرة ٥٤؛ انظر أيضا ما يتعلق بسنغافورة، الصفحة ١٢٥، الفقرة ٥٨، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ١٦٤
وأعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية . ١٧٢، الفقرة ١٩لصفحة ، اA/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٦٥

  .٢٣٤، الفقرة ٥٠، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21)والثقافية عن قلقها فيما يخص القانون نفسه؛ انظر وثيقة األمم المتحدة 
  .١٨٨-١٨٧، الفقرتان ٦٨، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٦٦
  .١٠، الفقرة ٩٠، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٦٧
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قانون الجنسية الذي يمنـع األم      "وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء          
 ونتيجة للتعديل الذي أجري، فإن حق       ١٦٨."المصرية المتزوجة من أجنبي من تمرير جنسيتها إلى أطفالها        

الزوج األجنبي في احتياز صفة المواطنة التي يتمتع بها الزوج القبرصي معترف به لكال الزوجين حيث                
 كما رحبت بالتعديل الذي ُأدخل      ١٦٩."يتهما إلى أطفالهما  أن من الحق المتساوي لكال الزوجين تمرير جنس       "

الحقوق الالمتساوية التي يتمتع بها الرجل والمـرأة    " على التشريع اآليسلندي والذي تناول       ١٩٩٨في عام   
  ١٧٠."فيما يتعلق بتجنيس أطفالهما وإلغاء شرط تبني ما يدل على نسبه اآليسلندي كشرط للتجنيس

مثلة على التمييز القائم على أساس الجنس، انظر الفصل الثالـث           ولالطالع على المزيد من األ    
  .عشر من هذا الدليل

  
  التساوي في الحق في اختيار اسم  ٣-٦

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة تطالـب            ) ز)(١(١٦بموجب المادة   
بما في ذلك الحق في  اختيـار        نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة،      "الدول األطراف قانونا أن تؤمن      
لكـل  "ووفقاً للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يعني هذا الحكم أن            ". اسم األسرة والمهنة ونوع العمل    

من الشريكين الحق في اختيار اسمه ومن ثم يحفظ فرديته وهويته في المجتمع المحلي مما يميـز ذلـك                   
مرأة ملزمة قانونا أو بحكم العرف بتغيير اسمها عنـد          وعندما تكون ال  . الشخص عن بقية أفراد المجتمع    

  ١٧١."الزواج أو عند انحالله فإنها حينئذ تحرم من هذه الحقوق
*****  

 من العهـد الـدولي الخـاص        ٢٣وذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، فيما يخص المادة         
 اسمه العـائلي األصـلي أو   حق كل من الزوجين في أن يحتفظا باستخدام       "بالحقوق المدنية والسياسية أن     

ينبغـي للـدول    " وأنـه    ١٧٢."يشترك على قدم من المساواة في اختيار لقب عائلي جديد ينبغي أن يصان            
حق كل زوج من الزوجين     ... األطراف أن تكفل تجنب حدوث تمييز قائم على أساس الجنس فيما يخص             

قدم من المساواة فـي اختيـار اسـم         في االحتفاظ باستخدام اسمه العائلي األصلي أو في أن يشارك على            
" األهلية في أن تنقل جنسية األبوين إلى األطفـال        " ويجب على الدول األطراف أن تكفل        ١٧٣."عائلي جديد 

  ١٧٤.على أساس من عدم التمييز
*****  

القانون المتعلـق بجـوازات     "وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها من أن            
لى أنه ال يجوز للمرأة المتزوجة أن تحتفظ باسمها العائلي في جواز سـفرها إال              السفر الجامايكي ينص ع   

إذا كانت تصر على ذلك أو ألسباب مهنية وأن مالحظة ستوضع في جواز سفرها في تلـك الحـالتين،                   
ودعت اللجنة الحكومة إلى أن تعمل على تغيير القـانون          ". بخصوص اسم زوجها وحقيقة كونها متزوجة     

من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال       ) ز)(١(١٦وازات السفر فيها ليصبح متمشيا مع المادة        المتعلق بج 
وأعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية . ٢٨٨، الفقرة ٥٢، الصفحة A/56/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٦٨                                                           

كما أعربت لجنة القضاء ). ١٥٩، الفقرة ٤٠، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21)وثيقة األمم المتحدة (الثقافية عن قلقها إزاء القانون نفسه و
  ).٣٣٠، الفقرة ٣٥، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة، (على التمييز ضد المرأة عن نفس هذا القلق 

  .٢٦٣، الفقرة ٤٩، الصفحة A/56/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٦٩
  .١٥٠، الفقرة ٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٠
  .٢٤ الفقرة ،٢٢٨الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ،)المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ١٧١
  .٧، الفقرة ١٣٨، الصفحة )٢٣المادة  (١٩ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٧٢
  .٢٥، الفقرة ١٧٣، الصفحة ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة- ٣المادة  (٢٦ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٧٣
  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة١٧٤



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 ٤٤٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 وتعتقد اللجنة أن القانون الجديد السائد في هولندا المتعلق باألسماء ينتهـك هـذا               ١٧٥.التمييز ضد المرأة  
 يتعذر االتفاق بين    الحكم نفسه، خاصة من حيث أنه يمنح األب القرار النهائي في إعطاء ابنه اسماً عندما              

  ١٧٦.ولذلك طلبت اللجنة من الحكومة العمل على جعل هذا القانون متوافقاً مع االتفاقية. األبوين

تتمتع المرأة والرجل، في ظل القانون الدولي، بالحقوق المتساوية من حيث قوانين 
 وهذا يعني أن الرجل والمرأة اللذين يتزوجان من أجانب يجب أن يعامال. الجنسية

 .معاملة متساوية ويكون لهما الحقوق المتساوية في نقل جنسيتهما إلى أطفالهما

 .وفي ظل القانون الدولي تتمتع المرأة والرجل بحق اختيار اسم عائلي

  

تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخالل قيام الـزواج            ٤-٦
  ولدى انحالله

  
  ألحكام القانونية ذات الصلةا ١-٤-٦

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة       ) ٤(٢٣دول األطراف مطالبة، بموجب المادة      إن ال 
بأن تتخذ تدابير مناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهمـا          "والسياسية، بأن تتخذ خطوات مالئمة      

 لحقـوق   من االتفاقيـة األمريكيـة    ) ٤(١٧وتشير المادة   ". لدى التزوج وخالل قيام الزواج ولدى انحالله      
على الدول األطراف أن تتخذ خطوات مناسبة لكفالة التساوي في الحقوق           "اإلنسان في هذا الصدد إلى أن       

". والموازنة المالئمة بين مسؤوليات الزوجين فيما يخص التزوج وأثناء الزواج وفي حالة انحالل الزواج             
يتمتع الزوجـان   "وق اإلنسان تذكر أن      الملحق باالتفاقية األوروبية لحق    ٧ من البروتوكول رقم     ٥والمادة  

بالمساواة بينهما في الحقوق والواجبات المنبثقة عن القانون الخاص وفي عالقاتهمـا بأطفالهمـا خـالل                
والمعاهدات ثالثتها تسلم بوجوب وضع حكم خاص يتعلق        ". التزوج وأثناء قيام الزواج وفي حالة انحالله      

 مـن اتفاقيـة     ١٦ب األحكام األكثر تفصيال الواردة في المادة        وبموج. باألطفال في حالة انحالل الزواج    
على قدم من المسـاواة     "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تطالب الدول األطراف بأن تؤمن             

  ":بين المرأة والرجل
 ؛))ج)(١(١٦المادة " (نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند انحالله" 

 األمـور   غض النظر عن حالتهما الزوجيـة، فـي       وليات بوصفهما أبوين، وب   نفس الحقوق والمسؤ  " 
 ؛))د)(١(١٦المادة " (المتعلقة بأطفالهما وفي جميع األحوال، يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول

نفس الحقوق والمسؤوليات، فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية على األطفال وتبنـيهم، أو مـا               " 
األعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع األحـوال يكـون              شابه ذلك من    

 ؛))و)(١(١٦المادة (لمصلحة األطفال االعتبار األول 

نفس الحقوق لكال الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات واإلشراف عليها وإدارتها والتمتع             " 
  )).ح)(١(١٦مادة ال" (بها والتصرف فيها سواء مجاناً أو بمقابل

  

  .٢١٤-٢١٣، الفقرتان ٢٤، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامةدة،  وثيقة األمم المتح١٧٥                                                           
  .٢٢٤- ٢٢٣، الفقرتان ٦٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٦



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ان في مجال إقامة العدلحقوق اإلنس  ٤٥٠

  لفهم العام لمبدأ المساواة في الحقوق والمسؤولياتا ٢-٤-٦
يتعين أن  "من العهد الدولي، أنه     ) ٤(٢٣تبين اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، فيما يخص المادة         

ونطاق هذه المسـاواة    . يتمتع الزوجان، أثناء زواجهما، بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات داخل األسرة         
مل كافة المسائل الناجمة عن العالقة القائمة بينهما مثل اختيار مكان اإلقامة وإدارة شؤون البيت وتعليم                يش

وتطبق هذه المساواة باستمرار على الترتيبات المتعلقة باالنفصـال قانونـا أو            . األطفال وإدارة األصول  
ية فيما يتعلق بأسس وإجـراءات      وجوب تحريم المعاملة التمييز   " وترى اللجنة    ١٧٧".بانحالل عقدة الزواج  

االنفصال أو الطالق أو رعاية األطفال أو اإلعالة أو النفقة أو حقوق الزيارة أو فقدان أو استعادة السلطة                  
  ١٧٨."األبوية، وذلك أخذاً بعين االعتبار المصلحة الفضلى لألطفال في هذا الصدد

 شددت على حقيقة أنه لكي تفي        حيث ٢٨وتوسعت اللجنة في هذه اآلراء في تعليقها العام رقم          
يجب عليها أن تكفل انطواء النظام الخاص بـالزواج         ) "٤(٢٣الدول األطراف بواجباتها بمقتضى المادة      

على حقوق والتزامات متساوية لكال الزوجين فيما يخص الوصاية على األطفال ورعايتهم وتعليم األطفال              
ء كانت هذه األموال مشتركة أو أمواال ينفرد بملكيتها أحد          وملكية وإدارة األموال سوا   ... الديني والخلقي   

ويتوجب على الدول األطراف أن تكفل باإلضافة إلى ذلك تجنب التمييز المبني على أسـاس               ". الزوجين
تعني ضمناً المساواة أثناء الزواج أن الـزوج والزوجـة          "وباختصار  . الجنس فيما يتعلق بحقوق اإلقامة    

  ١٧٩."على قدم المساواة في المسؤولية والسلطة داخل األسرةينبغي لهما االشتراك 
*****  

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد         ) ج)(١(١٦وأوضحت اللجنة فهمها للمادة     
المرأة فبينت أن العديد من البلدان تعتمد، في النص على حقوق ومسـؤوليات الشـريكين فـي الحيـاة                   

لعام والقوانين الدينية والعرفية بدالً مـن االمتثـال لمبـادئ واردة فـي        الزوجية، تطبيق مبادئ القانون ا    
وفي نظر اللجنة أن هذه االختالفات في القانون وفي الممارسة لها عواقب بليغة التـأثير علـى                 . االتفاقية

المرأة حيث تقيد بشكل دائم حقوقها في التساوي في المركز والمسؤولية أثناء الزواج بجعل الرجل هـو                 
  ١٨٠.يس األسرة والمسؤول األول عن اتخاذ القرارات مما يخالف االتفاقيةرئ

وسوف يتم، قدر المستطاع، إيالء مختلف مقومات المساواة في الحقوق والمسـؤوليات بـين              
  .الزوجين اهتماما خاصا في األقسام الفرعية التالية

  
  لتساوي في الحق في اتخاذ القراراتا ٣-٤-٦

 من القانون المدني    ١٩٦ و ١٨٢قوق اإلنسان عن قلقها إزاء المادتين       أعربت اللجنة المعنية بح   
وتعطيه الحق في اختيار مكـان      " على أن الزوج هو رئيس األسرة     "لموناكو، اللتين تنصان على التوالي      

وطلبت اللجنة من الدولة الطرف إلغاء تلك األحكام وتأمين المساواة الفعلية بين الرجـل              . إقامة الزوجين 
  ١٨١."والمرأة

*****  
وعلى حين سلّمت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بأهميـة األسـرة بوصـفها وحـدة                 

المفهوم الذي تنطوي عليه القيم "اجتماعية أساسية أبدت في الوقت نفسه قلقها، فيما يخص سنغافورة، إزاء           
  .٨، الفقرة ١٣٨، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )٢٣المادة  (١٩ التعليق العام رقم ١٧٧                                                           

  .٩، الفقرة ١٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٨
  .٢٥، الفقرة ١٧٣، الصفحة ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل- ٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٧٩
  .١٧، الفقرة ٢٢٦، الصفحة )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ١٨٠
  .٩، الفقرة ٩٠، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، ائق الرسمية للجمعية العامةالوث وثيقة األمم المتحدة، ١٨١



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 ٤٥١ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

في رئيس الوحدة األسرية،    اآلسيوية المتعلقة باألسرة، بما في ذلك إعطاء الزوج المركز القانوني المتمثل            
والذي يمكن أن يفسر على أنه يؤبد األدوار الجنسانية النمطية داخـل األسـرة ويقـوي التمييـز ضـد                    

  ١٨٢."المرأة
  

  لتساوي في الحقوق والمسؤوليات األبويةا ٤-٤-٦
من اتفاقية  ) و(و) د)(١(١٦وفيما يتعلق بتقاسم الحقوق والمسؤوليات األبوية المحددة في المادة          

تعزيزها قانونا وعند االقتضاء مـن      "لقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تبين اللجنة أنه ينبغي            ا
ويتعين على الدول األطراف    . خالل المفاهيم القانونية المتمثلة في القوامة ووالية األمر والوصاية والتبني         

وجية وما إذا كانـا يعيشـان مـع         أن تكفل بواسطة قوانينها كون األبوين، بغض النظر عن حالتهما الز          
 وتـذكر   ١٨٣."األطفال أو ال يعيشان معهم أن يتقاسما بالتساوي الحقوق والمسـؤوليات تجـاه أطفالهمـا              

باإلضافة إلى ذلك أنه، بالرغم من أن معظم الدول تعترف بالمسؤولية المشتركة لألبـوين عـن رعايـة                  
 يتقيد عملياً بهذا المبدأ خاصة حينما يكون األبوان وحماية وإعالة أطفالهما إال أن البعض من هذه الدول ال

فإن األطفال الذين يولدون في ظل هذه العالقة الزوجية ال يتمتعـون فـي              "ونتيجة لذلك،   . غير متزوجين 
جميع الحاالت بالوضع نفسه الذي يتمتع به األطفال الذين يولدون في كنف الزوجية وفي الحاالت التـي                 

ات أو يعشن بمفردهن فإن الكثير من اآلباء ال يقاسمهن مسؤولية رعاية األطفال             تكون فيها األمهات مطلق   
  ١٨٤."وحمايتهم وإعالتهم

*****  
وأعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء الطبيعة التمييزية التي تتسم بها المـادة               

وأوصت الدولـة الطـرف     " لالتي تمنح األب سلطة أبوية على األطفا      " من القانون المدني لموناكو      ٣٠١
  ١٨٥.بإلغاء هذا الحكم

  
  لتساوي في الحقوق المتعلقة بأمالك الزوجينا ٥-٤-٦

من العهد الدولي تقتضي من الدول األطراف، وفقا للجنة المعنية          ) ٤(٢٣بالنظر إلى أن المادة     
لكال الـزوجين   بحقوق اإلنسان، كفالة نظام زواج ينطوي على المساواة في الحقوق وااللتزامات بالنسبة             

فيما يخص الملكية أو إدارة الممتلكات، سواء كانت ممتلكات مشتركة أو ممتلكات ينفرد بها أحد الزوجين                
يتعين على الدول األطراف أن تستعرض تشريعاتها لتكفل تمتع المرأة المتزوجة بالحقوق المتساوية فيما              "

طبيعة الحال الحق المتساوي فـي أن تمثـل          وللمرأة ب  ١٨٦."يخص ملكية وإدارة الممتلكات، عند االقتضاء     
 التي  أتو ديل أفيالنال  وفيما يخص هذه المسألة، انظر قضية       . أمام المحاكم الممتلكات العائدة إلى الزوجين     

  . أدناه وفي الفصل الثالث عشر١٠ينظر فيها في القسم 
*****  

التي يتمتع بها األزواج    وتشير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى أن الحقوق المتساوية            
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة          ) ح)(١(١٦فيما يتعلق بالملكية بمقتضى المادة      

التي يرد فيها التزام على عاتق الدول بإعطاء        "من االتفاقية   ) ٢(١٥تتداخل مع األحكام الواردة في المادة       
  .٧٩، الفقرة ٥٤، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٨٢                                                           

  .٢٠، الفقرة ٢٢٧ الصفحة ة عن األمم المتحدة،مجموعة التوصيات العامة الصادر، )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ١٨٣
  .١٩، الفقرة ٢٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٤
  .٩، الفقرة ٩٠، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٨٥
 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )أة المساواة في الحقوق بين الرجل والمر- ٣المادة  (٢٨ التعليق العام رقم ١٨٦
  .٢٥، الفقرة ١٧٣
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 ١٨٧). أدنـاه  ٧انظر كذلك القسم    " (م العقود وإدارة الممتلكات   المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرا      
هناك بلداناً ال تعترف بذلك الحق للمرأة في أن تملك          "أما فيما يتعلق بممتلكات الزوجين فتالحظ اللجنة أن         

حصة مساوية من الممتلكات لحصة الرجل أثناء الزواج أو عالقة قائمة بحكم الواقع وعندما ينحل ذلـك                 
وهناك بلدان عديدة تعترف بذلك الحق ولكن قدرة المـرأة الفعليـة علـى              . تنتهي تلك العالقة  الزواج أو   

  ١٨٨."ممارسته قد تكون محدودة بحكم السوابق القانونية أو األعراف
حتى عندما تمنح هذه الحقوق القانونية للمرأة وتعمل المحاكم علـى           "وتالحظ اللجنة كذلك أنه     

. ت التي تملكها المرأة أثناء الزواج أو عند الطالق تدار من قبـل الرجـل              إنفاذها يمكن أن تكون الممتلكا    
 دول عديدة، بما فيها الدول التي تأخذ بنظام الملكية المشتركة ليس هناك شرط قانوني يقتضـي أن                  فيو

تستشار المرأة عند بيع أو التصرف على نحو آخر في ملكية يملكها الطرفان أثناء زواجهما أو قيام عالقة 
  ١٨٩."وهذا يحد من قدرة المرأة على ضبط التصرف في الملكية أو الدخل المتأتي منها. اقعية بينهماو

ما تشهده بعض البلدان، أثناء قسمة      "كما تشير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة إلى حقيقة           
يازهـا خـالل    ممتلكات الزوجين، من تشديد أكبر موجه إلى المساهمات المالية في الملكية التي تـم احت              

الزواج والمساهمات األخرى مثل تربية األطفال ورعاية األقـارب المسـنين واالضـطالع بالواجبـات               
وهذه المساهمات غير المالية التي تقدمها الزوجة في أغلب األحيان تمكّن الزوجة من تحقيـق               . المنزلية

  ١٩٠."مالية ثقالً متساوياًوعليه ينبغي منح المساهمات المالية وغير ال. دخل والزيادة في األصول
الملكية التي تتراكم أثناء وجود عالقة قائمة في الواقع،         "وتالحظ اللجنة باإلضافة إلى ذلك أن       

 نفس المعاملة التي تحظى بها الملكية التي يتم احتيازها أثنـاء            - قانوناً   -في كثير من البلدان، ال تُعامل       
قى المرأة على الدوام حصة أقل بكثير من الحصة التي يتلقاهـا            وإذا ما انتهت العالقة القائمة، تتل     . الزواج
والقوانين واألعراف المتعلقة بالملكية والتي تميز بهذه الطريقة ضد المرأة المتزوجـة أو غيـر               . شريكها

  ١٩١."المتزوجة لها أطفال أو بدونهم ينبغي إلغاؤها وعدم تشجيعها
حينما تطلب الطالق بإنهاء عقد الزواج مـن        "وأخيراً الحظت اللجنة بقلق أن المرأة المصرية        

 يجب في جميع الحاالت أن تتنازل عـن         ٢٠٠٠ الصادر سنة    ١ بمقتضى القانون رقم      الخلع جهة واحدة 
وقد أوصت اللجنة الحكومة بأن تنظر في تنقيح هذا القانون          ". حقوقها في المقابل المالي بما في ذلك المهر       

  ١٩٢.ي ضد المرأةبغية القضاء على هذا التمييز المال
  

  لتساوي في الحق في مهنة وحرفةا ٦-٤-٦
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، علـى            ) ز)(١(١٦بمقتضى المادة   
تكفل نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيـار             "الدول األطراف واجب أن     

تُعتبـر األسـرة    " ذكرت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة         ومثلما". اسم األسرة والمهنة ونوع العمل    
. المستقرة هي األسرة التي ترتكز على أساس مبادئ اإلنصاف والعدل وتحقيق كل فرد من األفراد لذاته               

ولذا يتعين أن يحصل كل شريك على حق اختيار مهنة أو وظيفة موائمة لقدراته ومؤهالته وتطلعاته كما                 
  ١٩٣."من االتفاقية) ج(و) أ(١١المادة هو منصوص عليه في 

  .٢٥، الفقرة ٢٢٨، الصفحة )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ١٨٧                                                           
  .٣٠، الفقرة ٢٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٨
  .٣١لفقرة ، ا٢٢٩-٢٢٨ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٩
  .٣٢، الفقرة ٢٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٠
  .٣٣، الفقرة ٢٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٩١
  .٣٢٩-٣٢٨، الفقرتان ٣٥، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٩٢
  .٢٤، الفقرة ٢٢٨، الصفحة ة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةمجموع، )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ١٩٣
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  لمرأة التي تعاشر رجالً ترتبط به في الواقعا ٧-٤-٦

فـي  "فيما يخص المرأة التي تعاشر رجالً ترتبط به في الواقع تذكر لجنة حقـوق اإلنسـان                 
أن من األهمية بمكان قبـول مفهـوم األشـكال          ] من العهد الدولي   [٢٣اعترافها باألسرة في سياق المادة      

لمختلفة لألسرة بما في ذلك الزوجان اللذان لم ينعقد بينهما زواج وأطفالهما واألبوان غيـر المتـزوجين                 ا
 وحول الموضوع نفسه، تـرى لجنـة        ١٩٤."وأبناؤهما وضمان المعاملة المتساوية للمرأة في هذه السياقات       

 الـدول، وحتـى     شكل ومفهوم األسرة يمكن أن يختلـف بـاختالف        "القضاء على التمييز ضد المرأة أن       
وأياً كان الشكل الذي تتخذه األسرة، وأياً كان النظام القـانوني، أو الـدين أو               . المناطق داخل نفس الدولة   

العرف أو التقليد السائد في البلد، يجب أن تتفق معاملة المرأة في األسـرة علـى الصـعيدين القـانوني                    
 من اتفاقية القضاء على جميـع       ٢ترطه المادة   ، كما تش  "والخاص مع مبادئ المساواة والعدالة لكل الناس      

ينبغي أن تحظى بـالمركز الـذي       " والمرأة التي ترتبط برجل بحكم الواقع        ١٩٥.أشكال التمييز ضد المرأة   
. يساوي بينها وبين الرجل سواء في الحياة األسرية أو في تقاسم الدخل واألصول التي يحميهـا القـانون                 

وق والمسؤوليات المتساوية بينها وبين الرجل في مجـال رعايـة           والمفروض أن تشترك المرأة في الحق     
  ١٩٦."وتربية األطفال المعالين أو أفراد األسرة

  
  لمساواة فيما يخص الطالقا ٨-٤-٦

مـن العهـد    ) ٤(٢٣تالحظ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في معرض شرحها لمعنى المادة           
المساواة فيما يخـص    "الدول األطراف واجب تأمين     الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أن على        

 فاألسس التي يقوم عليها الطالق وإبطال الزواج ينبغـي أن           .مما يستبعد إمكانية الطالق   انحالل الزواج   
تكون هي نفسها بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء فضالً عن القرارات المتعلقة بتوزيـع الممتلكـات                 

والفصل في ضرورة بقاء الصلة بين األطفال واألب غير الوصي ينبغي           . الوالنفقة والوصاية على األطف   
  ١٩٧."أن تستند إلى اعتبارات متساوية

  
  لتساوي في حق اإلرث بين الزوجينا ٩-٤-٦

أنه ينبغي أن تحظى المرأة أيضاً بالمساواة مع الرجل في          "ترى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان      
فيما يخص بـالحق فـي      " (نه انحالل الزواج سببه وفاة أحد الزوجين      الحقوق المتعلقة باإلرث عندما يكو    

  ١٩٨.)٢-٧اإلرث عموماً انظر القسم الفرعي أدناه 
*****  

وتشير لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى أن هناك العديد من البلدان التي                
ونتيجة لهـذه   .  تمييز خطير ضد المرأة    يسفر فيها القانون والممارسة المتعلقان بالميراث والممتلكات عن       

المعاملة الالمتساوية، قد تتلقى المرأة حصة من ممتلكات الزوج أو األب عند وفاتهما أصغر من الحصة                
وفي بعض الحاالت، تُمنح المرأة حقوقاً محدودة وتخضع للرقابـة          . التي يتلقاها الزوج األرمل أو األبناء     

والحقوق في الميراث بالنسبة لألرامل ال تعكـس فـي أغلـب            . لمتوفىوال تتلقى دخالً إال من ممتلكات ا      

  .٢٧، الفقرة ١٧٣، الصفحة ) التساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة- ٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٩٤                                                           
  .١٣، الفقرة ٢٢٦، الصفحة )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١ المرجع نفسه، التوصية العامة رقم ١٩٥
  .١٨، الفقرة ٢٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٦
  .؛ والخط الغليظ للتأكيد وهو مضاف٢٦، الفقرة ١٧٣، الصفحة ) المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل- ٣المادة  (٢٨المرجع نفسه، التعليق العام رقم  ١٩٧
  . المرجع نفسه١٩٨
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ومثل هذه األحكـام تخـالف      . األحيان مبادئ التساوي في ملكية األموال التي يتم احتيازها أثناء الزواج          
  ١٩٩."االتفاقية وينبغي إلغاؤها

*****  
نماذج "م تزل هناك    وأعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها من أنه ل          

خاصة على صعيد قانون األحوال الشخصية فضـالً عـن          "في التشريع المغربي    " تمييز ضد المرأة باقية   
  ٢٠٠."قانون الميراث

للمرأة والرجل حقوق متساوية فيما يخص الزواج وأثناءه وعند انحالله وبعبارة 
ئة عن العالقة أخرى لهما نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يخص كافة المسائل الناش

 .القائمة بينهما مثل اإلقامة واالقتصاد واألصول واألطفال

وللنساء المتزوجات نفس الحق شأنهن كشأن أزواجهن في اختيار وممارسة مهنة 
  .وحرفة تالئمان قدراتهن

. ويسلّم القانون الدولي بشتى أشكال الحياة األسرية بما في ذلك األزواج بال عقد
ر رجالً وتكون صاحبة لـه بحكم الواقع ينبغي أن تتمتع بنفس والمرأة التي تُعاش

. الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يخص الحياة األسرية وتقاسم األمالك والدخل
  .ويجب حماية هذه الحقوق بقانون

ويحرم . للمرأة والرجل، بمقتضى القانون الدولي، حقوق متساوية فيما يخص الطالق
  . زوج لزوجتهالقانون الدولي طالق 

   .وللمرأة حق متساو في الميراث عندما ينحل الزواج بسبب وفاة الزوج
 

الحق على قدم المساواة فـي األهليـة القانونيــة  .٧
 في المسائل المدنية

  

  التساوي في حقوق إدارة األمالك وإبرام العقود  ١-٧
ي الشخصية القانونية علـى قـدم       مثلما تقدمت اإلشارة إليه في بداية هذا الفصل للمرأة حق ف          

وبطبيعة الحال، ال تغطي هذه الشخصية القانونية الشؤون األسرية فحسب بل تمتـد             . المساواة مع الرجل  
وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ترد هـذه          . لتشمل المسائل المدنية على العموم    
) ٢(١٥وتـنص المـادة     . ن الحق في الشخصية القانونية     التي تضم  ١٦المساواة واردة ضمناً في المادة      

  :من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي) ٣(و
تمنح الدول األطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلـة ألهليـة               -٢"

أة، بوجه خاص،   وتكفل للمر . الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك األهلية        
حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهمـا علـى قـدم               

  .المساواة في جميع مراحل اإلجراءات القضائية
  .٣٥، الفقرة ٢٢٩، الصفحة )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١رقم  المرجع نفسه، التعليق العام ١٩٩                                                           

  .٥٢٧، الفقرة ٨٤، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21) وثيقة األمم المتحدة، ٢٠٠
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تتفق الدول األطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصـكوك الخاصـة               -٣
  ".قانونية للمرأة باطلة والغيةالتي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من األهلية ال

عندما يتعذر على   "وتذكر لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في تفسيرها لهذه األحكام، أنه             
المرأة إبرام عقد من العقود أو الحصول على قرض مالي أو ال يمكنها أن تفعل ذلـك إال بموافقـة مـن                      

.  فإنها تُحرم عندئذ من االستقالل الذاتي القانوني       زوجها أو بموافقة أو ضمان قريب من األقرباء الذكور،        
وأي تقييد من هذا القبيل يمنعها من احتياز أموال تكون هي مالكتها الوحيدة ويمنعها من اإلدارة القانونية                 

 منومثل هذه التقييدات تحد بشكل خطير       . ألعمالها التجارية أو من إبرام أي شكل آخر من أشكال العقود          
  ٢٠١."لى القيام بشؤونها بنفسها وشؤون معاليهاقدرة المرأة ع

وقد حثت اللجنة األردن على إلغاء قانون يمنع المرأة من إبرام العقود باسمها هي ألن ذلـك                 
الحظر ال يتوافق مع المركز القانوني للمرأة بموجب الدستور األردني واتفاقية القضاء على جميع أشكال               

مـن التمييـز    "ة الكونغو الديمقراطية أعربت اللجنة عن قلقها         وفي حالة جمهوري   ٢٠٢.التمييز ضد المرأة  
قانونا وعلى صعيد الواقع ضد المرأة فيما يخص الحق في العمل ال سيما اشتراط الترخيص من الـزوج                  

ويجب أن تعـدل هـذه القـوانين        ". لحصول زوجته على عمل بأجر وخفض األجر أثناء إجازة األمومة         
 ٢٠٣. من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة          ١١ع المادة   التمييزية لكي تصبح متمشية م    

بالرغم من أن القانون المتعلـق      "وفيما يخص الحالة في بوركينا فاصو، أبدت اللجنة نفسها قلقها من أنه             
باإلصالح العقاري الذي يقر المساواة بين المرأة والرجل فيما يخص األراضي، إال أن هنـاك نـواحي                 

ولذلك أوصت الدولـة الطـرف      ". عض الحقوق العرفية التي تعوق من جديد تنفيذ هذا القانون         تعصب وب 
بتشجيع الخدمات المعنية على أن تؤخذ بعين االعتبار حقوق النساء في الملكية وأن تزودهن بما يلزم من                 "

  ٢٠٤."االئتمان
*****  

 بحقوق اإلنسان أن حق كل      وفيما يخص مسألة االستقالل الذاتي القانوني، تذكر اللجنة المعنية        
 فـي   -في أن يعترف لـه     " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         ١٦فرد بموجب المادة    

 بالشخصية القانونية ويهتم بشكل خاص بالمرأة التي غالباً ما ترى هذا الحق ينتقص بسـبب                -كل مكان   
لحق يعني ضمناً أنه ال ينبغي أن تقيد أهلية المـرأة           أن هذا ا  "، واللجنة ترى    "نوع جنسها أو حالتها المدنية    

للملكية أو إلبرام عقود أو لممارسة حقوق مدنية أخرى على أساس مركزها كزوجة أو أي أساس تمييزي                 
 ولذلك تشعر اللجنة ببالغ القلق أن القانون العام والعرفي في ليسوتو يسمح بالتمييز ضد المـرأة        ٢٠٥."آخر

أن حقوق الميراث والملكية للمرأة، بموجب القانون       "والحظت اللجنة مع القلق     . رةبمعاملتها بوصفها قاص  
العرفي، مقيدة تقييداً شديداً وأنه ال يجوز للمرأة سواء بموجب القانون العرفي أو القانون العام، أن تبـرم                  

". العقود أو تفتح حسابات مصرفية أو تحصل على قروض أو تطلب جواز سفر بدون إذن مـن الـزوج                  
على اتخاذ تدابير إللغاء أو تعديل هذه القوانين التمييزية وللقضاء على           "ولذلك حثت اللجنة الدولة الطرف      

  ٢٠٦. من العهد٢٦ و٣التي تنتهك المادتين " هذه الممارسات التمييزية
*****  

  .٧، الفقرة ٢٢٤ الصفحة ،حدةمجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المت، )التساوي في الزواج والعالقات األسرية (٢١التوصية العامة رقم  ٢٠١                                                           
  .١٧٣-١٧٢، الفقرتان ١٩، الصفحة A/55/38 الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٠٢
  .٢٢٦- ٢٢٥، الفقرتان ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٣
  .٢٧٨- ٢٧٧، الفقرتان ٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٤
 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )اة في الحقوق بين الرجل والمرأة المساو- ٣المادة  (٢٨ التعليق العام رقم ٢٠٥
  .١٩، الفقرة ١٧١
  .٢٥٣، الفقرة ٥٢، الصفحة )المجلد األول (A/54/30 الوثاق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٠٦
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قلقها العميق من أن حكومـة      "وقد أعربت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن         
كاميرون لم تشرع بعد في إدخال اإلصالحات القانونية الالزمة إللغاء القوانين التي تبقي علـى مركـز           ال

المرأة القانوني الالمتكافئ لمركز الرجل خاصة فيما يتعلق بالقانون المدني والقانون التجاري المتصـلين              
ار اإلفالس مما يحد من قدرة بأمور منها الحق في الملكية والقوانين المتعلقة بالحصول على قروض وإشه  

يتعارضان تعارضاً صارخاً   "وهذان القانونان في نظر اللجنة      ". المرأة على الحصول على وسائل اإلنتاج     
الخاص بالحقوق االقتصـادية    [مع األحكام غير التمييزية والمتعلقة بالمعاملة المتساوية الواردة في العهد           

دستور الكاميرون الذي عدل مـؤخراً والـذي يسـند الحقـوق            وهي ال تتوافق و   ] واالجتماعية والثقافية 
ولذلك أوصت اللجنة الدولة الطرف بإلغاء كافة األحكام الواردة ". المتساوية التي يتمتع بها كافة المواطنين

  ٢٠٧.في القانونين المدني والتجاري والتي تميز ضد المرأة
  

  المساواة في الحق في اإلرث عموماً  ٢-٧
 بحقوق تتساوى   تحظى في المساواة أمام القانون أن المرأة ال بد لها من أن             يترتب على الحق  

من ) ح)(١(١٦ومثلما تمت اإلشارة إليه أعاله فيما يخص المادة         .  هي والرجل فيما يتعلق بالميراث     فيها
أي "فـإن   ) ١(١٥اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما هي مفسرة في ضوء المـادة                

نون أو عرف يمنح الرجل حقاً في الحصول على قسط أوفر عند انحالل الزواج أو العالقة القائمة بحكم                قا
الواقع أو عند وفاة قريب هو قانون تمييزي وتترتب عليه آثار خطيرة بالنسبة لقدرة المرأة العملية علـى                  

" وجميع هذه الحقـوق   " ٢٠٨."تطليق زوجها وإعالة نفسها بنفسها والعيش في كنف الكرامة كشخص مستقل          
  ٢٠٩."ينبغي ضمانها بغض النظر عن مركز المرأة كزوجة" متساوية نصبةبما فيها الحق في أن ترث أ

من إسار الدين   "وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها مما يمارس في الهند              
لفاضح لعمـل المـرأة ولمـا    والحرمان من الحقوق في الميراث فيما يتعلق باألراضي نتيجة لالستغالل ا       

ودعت الحكومة إلى القيام على سبيل االستعجال باستعراض القوانين المتعلقة بـالميراث            ". تعانيه من فقر  
من أن  " وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها       ٢١٠."وتأمين حصول المرأة الريفية على قطع األراضي واالئتمان       

  ٢١١." حقوق في الميراثيضر بما للمرأة من... عدم تسجيل عقود الزواج قد 
*****  

يجب أن تستعرض تشريعها وممارسـاتها      "وذكرت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن غابون        
وأن " بغية كفالة تمتع المرأة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل، بما في ذلك حقوق الملكية والميـراث                

 ٢١٢."ائل من قبيل الزواج والطالق والميـراث ال يكون هناك أي تمييز يستند إلى القوانين العرفية في مس          "
في عدد من المجـاالت منهـا       "كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الالمساواة بين المرأة والرجل            

بأن تُكثف جهودها لضـمان تمتـع       "في الجماهيرية العربية الليبية وأوصت تلك الدولة الطرف         " الميراث
  ٢١٣."نسان تمتعاً كامالً على قدم المساواةالمرأة والرجل بما لهما من حقوق اإل

*****  

  .٣٤٦، الفقرة ٦٠، والصفحة ٣٢٧، الفقرة ٥٨، الصفحة E/2000/22 (E/C.12/1999/11) وثيقة األمم المتحدة ٢٠٧                                                           
  .٢٨، الفقرة ٢٢٨ الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ،)المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١التعليق العام رقم  ٢٠٨
  .٢٩، الفقرة ٢٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٩
  .٨٤-٨٢، الفقرات ١٢، الصفحة A/55/38، وثائق الرسمية للجمعية العامةال وثيقة األمم المتحدة، ٢١٠
  .٦٢، الفقرة ١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢١١
  .٩، الفقرة ٤٣-٤٢، الصفحتان )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢١٢
  .١٣٧، الفقرة ٣٥، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، عية العامةالوثائق الرسمية للجم وثيقة األمم المتحدة، ٢١٣
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وأعلنت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها مـن أن القـوانين المتعلقـة       
أن اإلناث ال يحق لهن الحصول سوى على نصف ما يحق للذكور            "بالميراث في تونس تقضي بما مفاده       

  ٢١٤".في مجال الميراث

وهذا . هلية القانونية المتساوية مع الرجل في المسائل المدنيةللمرأة الحق في األ
يعني، على سبيل المثال، أن المرأة يجب أن تؤمن لها حقوق متساوية في الملكية 

وفي إدارة الممتلكات وأن تُبرم العقود وتحصل على القروض وأن يسمح لها بالعمل 
 .بدون تصريح من زوجها أو من أي قريب آخر

ستقالل الذاتي القانوني المتساوي يعني أيضاً أن للمرأة الحق أن ترث والحق في اال
  .مع الرجل على قدم من المساواة الكاملة

 .وال ينبغي أن يسمح لألعراف والتقاليد بأن تنتقص من التمتع الفعلي بهذه الحقوق

  

الحق في المشاركة على قدم المسـاواة فـي إدارة  .٨ 
  االنتخابات العامة بما في ذلكالشؤون

  

  األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٨
يكـون لكـل    " من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن           ٢٥تنص المادة   

، الحقوق التالية التي يجب أن تتاح لــه         ٢مواطن، دون أي وجه من وجود التمييز المذكورة في المادة           
  :فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة

أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختـارون               )أ"(
  بحرية؛

أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجري دوريا باالقتراع العام وعلى قـدم               )ب(
  المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إدارة الناخبين؛

م المساواة عموماً مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة فـي  أن تتاح لـه، على قد     )ج(
  ".بلده

  : من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ما يلي٧وتنص المادة 
تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحيـاة              "

  :ل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق فيالسياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكف

التصويت في جميع االنتخابات واالستفتاءات العامة، واألهلية لالنتخـاب لجميـع             )أ(
  الهيئات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع العام؛

المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف              )ب(
  جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛العامة، وتأدية 

  .١٧٣، الفقرة ٣٩، والصفحة ١٦٥، الفقرة ٣٨- ٣٧، الصفحتان E/2000/22 (E/C.12/1999/11) وثيقة األمم المتحدة، ٢١٤                                                           
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المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسـية              )ج(
  ".للبلد

  : من نفس المعاهدة على ما يلي٨وتنص المادة 
 تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجـل،             "

ودون أي تمييز فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي واالشـتراك فـي أعمـال               
  ".المنظمات الدولية

االتفاقيـة بشـأن الحقـوق      وهناك معاهدة عالمية أخرى لها أهميتها في هذا الصدد أال وهي            
ـ      ١٩٥٣، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي عـام            السياسية للمرأة   ٧ي   وبـدأ نفاذهـا ف

على قدم المساواة مع    "وهي معاهدة قصيرة تنص على الحقوق التالية الواجب كفالتها          . ١٩٥٤يوليه  /تموز
  ":الرجل دون أي تمييز

 ؛)المادة األولى(الحق في التصويت في كافة االنتخابات  

المادة (الحق في األهلية ألن تُنتخب في كافة الهيئات المنتخبة عموماً، المنشأة بموجب قانون وطني                
 ؛)الثانية

  ).المادة الثالثة(الحق في شغل منصب عام وممارسة كافة الوظائف العامة  
*****  

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان الحـق فـي           ٢٣وعلى الصعيد اإلقليمي، تكفل المادة      
طـاق  المشاركة على قدم المساواة في إدارة الشؤون العامة والحق في التصويت وفي أن تُنتخـب فـي ن                 

 ١٣والحق في أن تصوت وفي أن تنتخب ليس مضمونا صراحة بموجب المادة       ". انتخابات دورية حقيقية  "
من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ولكنها تعترف بالفعل بالحق في المشاركة الحرة في إدارة               

 ١٣وتنص المـادة    ". م القانون إما مباشرة أو من خالل ممثلين يختارون بحرية وفقاً ألحكا         "المواطن لبلده   
. من الميثاق أيضاً على الحق في الوصول على قدم المساواة إلى مناصب الخدمـة العامـة فـي البلـد                   

تتعهد األطـراف   " الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان       ١ من البروتوكول رقم     ٣وبمقتضى المادة   
منية فاصلة معقولة بواسطة االقتراع السـري وفـي         المتعاقدة السامية بإجراء انتخابات حرة في فترات ز       

 مـن   ١٤وتقتضي المـادة    ". ظل شروط تؤمن التعبير الحر عن رأي الناس في اختيار الهيئة التشريعية           
  .االتفاقية ضمان ممارسة هذا الحق دون تمييز بين الرجل والمرأة

*****  
عامة، بما فيها حق اإلنسان     ولذلك يتضح أن حق المرأة في المشاركة المتساوية في الشؤون ال          

بيد أن هذا الحق المهم ال يمكـن        . في أن يصوت وفي أن ينتخب متجذر في قانون حقوق اإلنسان الدولي           
  ٢١٥.أن يناقش بتفصيل في هذا السياق، بل سوف يقتصر على وصف موجز لسماته األساسية

  

مجموعة التعليقات العامة ، )٢٥المادة  (٢٥قم  من العهد الدولي انظر التعليق العام ر٢٥ لالطالع على المزيد من التفاصيل بشأن تفسير المادة ٢١٥                                                           
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، انظر التوصية ٨-٧وبشأن المادتين . ١٦٢-١٥٧ الصفحات ،الصادرة عن األمم المتحدة

  .٢٤٤- ٢٣٣الصفحات ) الحياة السياسية والعامة (٢٣العامة رقم 
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 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة            ٢٥تفسير المادة     ٢-٨
  اسيةوالسي

 لُب الحكـم الـديمقراطي      ٢٥تمثل المادة   "كما أشارت إلى ذلك اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان         
 وتبعـاً   ٢١٦.ويجب ضمانه دون تمييز يقوم على الجنس      " المستند إلى موافقة الشعب وامتثاالً لمبادئ العهد      

  :ساواة مع الرجللذلك يجب أن تتمتع المرأة، في جملة أمور، بالحقوق التالي ذكرها على قدم الم
ويغطي هذا  . الحق في ممارسة السلطة السياسية، وبخاصة السلطات التشريعية والتنفيذية واإلدارية          

 ويمكن ممارسته، على سبيل  - المحلية واإلقليمية والوطنية والدولية      -الحق جميع مستويات اإلدارة     
 ٢١٧؛المثال، من خالل العضوية في هيئة تشريعية أو بشغل منصب تنفيذي

الحق في ممارسة نفوذ عن طريق المناقشة العامة والحوار مع الممثلين أو عـن طريـق أهليتهـا                   
 ٢١٨؛"وهذه المشاركة مدعومة بتأمين حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. "لتشكيل منظمات

مين أساسية لتـأ  ... إن االنتخابات الدورية الحقيقية     . "الحق في التصويت أو في الترشح لالنتخابات       
 ٢١٩؛"مساءلة الممثلين عن ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية المنوطة بهم

شروط أساسية للممارسة الفعلية للحق     "الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات التي هي           
 ٢٢٠؛"في التصويت ويجب حمايتها حماية تامة

وكفالة الوصول على   . خدمة العامة في الوصول على قدم المساواة العامة إلى مناصب ال        ... الحق  " 
قدم المساواة العامة ومعايير وعمليات التعيين والترقية والتوقيف والطرد يجب أن تكون موضوعية             

  ٢٢١."ومعقولة
وتبينت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، من ناحية أخرى، باالستناد إلى خبرتهـا الطويلـة أن               

. ال ينفذ تنفيذا كامالً في كل مكان على أسـاس المسـاواة           الحق في االشتراك في تسيير الشؤون العامة        "
 على قدم   ٢٥ويجب على الدول األطراف العمل على أن يضمن القانون للمرأة الحقوق الواردة في المادة               

المساواة مع الرجل وأن تتخذ تدابير فعالة وإيجابية لتعزيز وكفالة مشاركة المرأة فـي تسـيير الشـؤون             
والتدابير الفعالة التي تتخـذها الـدول       . العامة بما في ذلك العمل اإليجابي المالئم      العامة وفي المناصب    

األطراف لكفالة الحق لجميع األشخاص في التصويت وتمكينهم من ممارسة ذلك الحق ال ينبغي أن تكون                
  ٢٢٢."تدابير تمييزية مبنية على ُأسس الجنس

 التقدم ُأحرز في تحقيق المساواة للمـرأة        وبينما تسلّم اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بأن بعض       
من أن تمثيل المرأة في البرلمان وفي المناصب        "في الحياة السياسية والعامة في كرواتيا إال أنها تبقى قلقة           

ولذلك حثت الدولة الطرف على بـذل       ". منخفضاً] ال يزال [الرسمية العليا بما في ذلك المناصب القضائية        
ثيل المرأة في القطاع العام عن طريق اتخاذ التدابير اإليجابية المالئمـة عنـد              قصارى الجهد لتحسين تم   

 وقُدمت توصية   ٢٢٣." من العهد الدولي   ٢٦ و ٣الضرورة وفاء من هذه الدول بالتزاماتها بموجب المادتين         

  .٣ و١، الفقرتان ١٥٧، الصفحة )٢٥المادة  (٢٥م رقم  المرجع نفسه، التعليق العا٢١٦                                                           
  .٦-٥، الفقرتان ١٥٨-١٥٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٢١٧
  .٨، الفقرة ١٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٨
  .٩، الفقرة ١٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٩
  .١٢، الفقرة ١٥٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٠
  .٢٣، الفقرة ١٦١ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢١
  .٢٩، الفقرة ١٧٤-١٧٣، الصفحتان ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة-٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ٢٢٢
  .٢١، الفقرة ٦٩، الصفحة )المجلد األول (A/56/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٢٣
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 عن  مماثلة إلى الجمهورية التشيكية بالنظر إلى انخفاض مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية فضالً             
  ٢٢٤.عدم كفاية تمثيلها في المستويات األعلى من اإلدارة في البلد

  
 من اتفاقية القضـاء علــى جميـع أشـكال          ٨ و ٧تفسير المادتين     ٣-٨

  التمييز ضد المرأة
أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن وجهات نظرها بشأن كيفية تفسير المـادتين               

الحياة " بشأن   ٢٣شكال التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة رقم          من اتفاقية القضاء على جميع أ      ٨ و ٧
 باتخاذ تدابير مالئمـة للقضـاء       ٧وفيما يتعلق بالتزام الدول األطراف بمقتضى المادة        ". السياسية والعامة 

  : على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، بينت اللجنة أن هذا االلتزام
الحياة العامة والسياسية وال يقتصر على المجـاالت المحـددة فـي            يشمل كافة مجاالت    "

. والحياة السياسية والعامة لبلد من البلدان مفهوم واسـع        ). ج(و) ب(و) أ(الفقرات الفرعية   
وهو يشير إلى ممارسة السلطة السياسية وبخاصة ممارسة السلطات التشريعية والقضائية           

كافة نواحي اإلدارة العامة ورسم وتنفيذ السياسات       ويغطي المصطلح   . والتنفيذية واإلدارية 
ويغطي هذا المفهوم أيضاً جوانـب      . على المستويات الدولية والوطنية واإلقليمية والمحلية     

متعددة من المجتمع المدني، بما في ذلك المجالس العامة والمجـالس المحليـة وأنشـطة               
ـ          ات المهنيـة أو الصـناعية      المنظمات من قبيل األحزاب السياسـية والنقابـات والجمعي

والمنظمات النسائية والمنظمات القائمة على أساس المجتمع المحلي وغيرها من المنظمات           
  ٢٢٥."المعنية بالحياة العامة والسياسية

  :وتذكر اللجنة باإلضافة إلى ذلك أنه
لكي تكون هذه المساواة فعالة ال بد من أن تتحقق في إطار نظام سياسي يتمتع ضمنه كل                 "

اطن بالحق في التصويت وفي أن ينتخب من خالل انتخابات دورية حقة تُـنظم علـى                مو
أساس االقتراع العام والسري على النحو الذي يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخب كما              

 مـن العهـد     ٢٥المادة  ... هو منصوص عليه في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، مثل          
  ٢٢٦."السياسيةالدولي الخاص بالحقوق المدنية و

يجب أن تتمتع بـه     " على أساس المساواة مع الرجل    "وحق المرأة في أن تصوت وأن تُنتخب        
تواجه باستمرار مصاعب في    "بيد أن تجربة اللجنة تفيد أن المرأة في العديد من األمم            . قانوناً وفي الواقع  
حمله المرأة والقيود الماليـة     بالنظر إلى عوامل من قبيل عبء العمل المزدوج الذي تت         " ممارسة هذا الحق  

، والنفوذ الذي يمارسه الرجل علـى أصـوات المـرأة           "والتقاليد والنماذج النمطية االجتماعية والثقافية    "
والقيود المفروضة على حرية المـرأة      ) وهي ممارسات ينبغي الحؤول دونها    (وتحكمه في هذه األصوات     

  ٢٢٧.في التنقل
فإن مـن   ) ب(٧سياسات الحكومة كما تضمنه المادة      وفيما يتعلق بحق المشاركة في صياغة       

  :واجب الدول األطراف
كفالة حق المرأة في أن تشارك مشاركة تامة وفي أن تُمثل في صياغة السياسات العامة في جميع                 " 

 ؛"القطاعات وعلى كافة المستويات
المجلد  (A/54/40 الوثائق الرسمية للجمعية العامةوفيما يخص رومانيا انظر وثيقة األمم المتحدة، . ١٢، الفقرة ٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٤                                                           

  .٣٦٦، الفقرة ٦٩، الصفحة )األول
  .٥، الفقرة ٢٣٤ الصفحة مجموعة التعليقات الصادرة عن األمم المتحدة،، )الحياة العامة والسياسية (٢٣ التوصية العامة رقم ٢٢٥
  .٦، الفقرة ٢٣٤ه، الصفحة  المرجع نفس٢٢٦
  .٢٠-١٨، الفقرات ٢٣٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٧
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توى في اتخـاذ    أن تقوم، حيث يندرج ذلك في نطاق سيطرتها، بتعيين النساء ألداء دور عالي المس             " 
القرارات وأن تتشاور، بطبيعة الحال مع المجموعات التي تمثل تمثـيالً عامـاً اآلراء والمصـالح                

 ؛"النسائية واألخذ بما تسديه تلك المجموعات من مشورة

أن تؤمن تحديد الحواجز التي تعترض مشاركة المرأة مشاركة كاملـة فـي صـياغة السياسـات                 " 
  ٢٢٨."لب على تلك الحواجزالحكومية وأن تعمل على التغ

وفيما يتعلق بالحق في احتالل المناصب العامة وأداء الوظائف العامة جميعها األمـر الـذي               
أن المـرأة   "وفقاً للجنـة    " يبرهن فحص تقارير الدول األطراف    "من االتفاقية،   ) ب(٧تضمنه أيضاً المادة    

في اإلدارة العامة وفي النظامين القضائي      مستبعدة من المناصب العليا في الوزارات وفي الخدمة المدنية و         
المرأة من ممارسة السلطات الملكية ومن العمـل        " وفي بعض الحاالت يستبعد القانون أيضاً        ٢٢٩."والعدلي

بوصفهن قضاة في المحاكم الدينية والتقليدية المنوطة باختصاصات تمارس باسم الدولة كما هي مستبعدة              
وتخـالف  ... وهذه األحكام تميز ضد المـرأة       . في الشؤون العسكرية  تماماً من المشاركة مشاركة كاملة      

  ٢٣٠."مبادئ االتفاقية
فإن الحكومات ملزمة بتأمين وجود المـرأة علـى كافـة           " من االتفاقية    ٨وفيما يتعلق بالمادة    

المسائل االقتصادية والعسكرية فـي الدبلوماسـية       ] مثل[المستويات وفي جميع مجاالت الشؤون الدولية       
". عددة األطراف والثنائية على حد سواء وفي الوفود الرسمية إلى المـؤتمرات الدوليـة واإلقليميـة               المت

يبدو جلياً أن المرأة ممثلة تمثيالً ناقصاً نقصاً جسـيماً فـي الخدمـة الدبلوماسـية                " وبحسب خبرة اللجنة  
من البعثات الدائمة لدى    وأن العديد   " والشؤون الخارجية لمعظم الحكومات وال سيما في أعلى المستويات        

 ٢٣١. المناصب العليـا   منهن عدد قليل جداً     يحتلالمنظمات الدولية ال تضم أي امرأة من بين دبلوماسييها و         
فقد عقدت الدول األطراف التزاماً بأن تتخذ جميع التدابير المالئمة بما فيها سـن التشـريعات                "ومع ذلك   
  ٢٣٢.ة من االتفاقي٨ و٧لالمتثال للمادتين " المناسبة

انخفـاض مشـاركة النسـاء    "وفيما يخص الحالة في الهند، أعربت اللجنة عـن قلقهـا إزاء             
 وبصـدد   ٢٣٣."المؤهالت في الهيئات اإلدارية والقضائية بما في ذلك محاكم األسرة أو محـاكم الصـلح              

يدعم إبقاء  المتعلقة بالمشاركة السياسية    ) أ(٧التحفظ على المادة    "المالديف أعربت اللجنة عن قلقها من أن        
  ٢٣٤."األحكام التشريعية التي تستبعد المرأة من منصب رئيس البالد ونائب رئيسه

للمرأة الحق في المشاركة على قدم المساواة مع الرجل في تسيير الشؤون السياسية 
 .لبلدها ولها الحق في القيام بذلك إما مباشرة أو عن طريق من تختاره بحرية ليمثلها

تصويت وفي أن تُنتخب على قدم المساواة مع الرجل في كافة وللمرأة الحق في ال
  .االنتخابات واالستفتاءات التي تُنظم

وتتمتع المرأة بحق مساو لحق الرجل في احتالل المناصب العامة وفي أداء الوظائف 
  .الحكومية على جميع المستويات

  .اسة الحكوميةوتتمتع المرأة بحق المشاركة على قدم المساواة في رسم وتنفيذ السي
  .٢٧-٢٥، الفقرات ٢٤٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٨                                                           

  .٣٠، الفقرة ٢٣٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٩
  .٣١، الفقرة ٢٣٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٠
  .٣٧-٣٥، الفقرات ٢٤٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢١
  .٤٢- ٤١، الفقرتان ٢٤١صفحة  المرجع نفسه، ال٢٣٢
  .٨٠، الفقرة ١٢، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٣٣
  .١٣٠، الفقرة ١٧، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٣٤
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وتتمتع المرأة بحق مساو لحق الرجل في المشاركة في المناقشات العامة إما بنفسها 
أو عن طريق مجموعة متنوعة من المنظمات وهو حق يفترض تمتعها الفعلي أيضاً 

  .بحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
 من أجل تمثيل ويجب على الدول أن تكفل للمرأة فرصة مكافئة لما يتاح للرجل

  .حكومتها على المستوى الدولي
والحق في المشاركة على قدم المساواة في تسيير الشؤون العامة والسياسية للبلد 
يشكل حجر الزاوية في مجتمع ديمقراطي يستند إلى احترام الرغبة المعبر عنها 

 .بحرية التي تحدو األشخاص المعنيين

  

بحقـوقم المسـاواة    حق المرأة في التمتع على قد       .٩
 اإلنسان األخرى

إن حق المرأة في التمتع على قدم المساواة بحقوق اإلنسان ليس، بطبيعة األمر، مقصوراً علـى                
ولكنها تغطي مجموعة حقوق اإلنسـان        ببعض التفصيل فيما تقدم من فصول      الحقوق التي تم التصدي لها    

ي أن جميع الحقوق، سواء كانت مدنية أو سياسية أو          وهذا يعن والحريات األساسية المضمونة دولياً برمتها      
وكما سيأتي بيانه فـي     . اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية يجب أن تُكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل             

الفصل الرابع عشر أدناه جميع هذه الحقوق مترابطة ومتداخلة بشكل ال انفصال فيه ولذلك هي تعتمد على                  
ويترتب على ذلك منطقيا أن حقوق المرأة ال يمكن ضـمانها بصـورة             .  تنفيذا كامالً  بعضها البعض لتنفذ  

كاملة وإمكانات المرأة بوصفها عنصراً إيجابياً في بناء عالم آمن ومسالم ومزدهر ال يمكن تأمينها علـى                 
وللـدور  النحو المالئم دون توخي نهج كلي في معالجة الحقوق والحريات التي يحق للمرأة أن تتمتع بها                 

  .الذي لها مصلحة مشروعة في أن تؤديه على الصعد المحلي واإلقليمي والوطني والدولي
باإلضافة إلى هذه الحقوق التي سبقت معالجتها، هناك بعض الحقوق اإلضافية المدرجة أدنـاه              

تعتبر جامعة أو   وهذه القائمة ال    . والتي يعتبر التمتع بها على قدم المساواة ذا أهمية خاصة بالنسبة للمرأة           
فهي ال تشمل على سبيل المثال حق المرأة في التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة               . مانعة

التي يحميها قانون حقوق اإلنسان الدولي مثل الحق في المساواة في ميدان االستخدام والحصول على أجر   
ل على الرعاية الصحية التي تتسم بأهميـة        مساو لقاء عمل مساو والحق بالتساوي مع الرجل في الحصو         

وللحصول على مزيد من المعلومات فيما يخص تمتع المرأة بالحقوق االقتصادية           . أساسية في نماء الطفلة   
واالجتماعية والثقافية انظر التوصيات ذات الصلة الصادرة عن لجنة الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة              

  .ز ضد المرأة والعمل الذي اضطلعت به منظمة العمل الدوليةوالثقافية ولجنة القضاء على التميي
ولذلك فإن هذا القسم سوف يقتصر على التمتع على قدم المساواة بحريـة التنقـل واإلقامـة                 
والحرية في الخصوصيات وحرية التفكير والوجدان والمعتقد والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيـات             

  .والتجمع والحق في التعليم
  

  حرية التنقل واإلقامة  ١-٩
مـن  ) ٤(١٥ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمـادة           ١٢تضمن المادة   

 من الميثاق األفريقي لحقـوق اإلنسـان        ١٢اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمادة          
 لالتفاقيـة   ٤ من البروتوكول رقم     ٢مادة   من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان وال      ٢٢والشعوب والمادة   
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ويمكن، من حيـث المبـدأ،      . األوروبية لحقوق اإلنسان الحق على قدم المساواة في حرية التنقل واإلقامة          
 مـن العهـد الـدولي       ٣(١٢تقييد هذا الحق باالستناد إلى بعض اُألسس كتلك التي ورد بيانها في المادة              

 الملحـق   ٤من البروتوكـول رقـم      ) ٣(٢ية لحقوق اإلنسان والمادة     من االتفاقية األمريك  ) ٣(٢٢والمادة  
  .باالتفاقية األوروبية

*****  
حماية الحقوق التـي    "فوفقاً للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، يجب على الدول األطراف أن تكفل            

. يين من التدخل ليس فقط من قبل السلطات العامة ولكن حتى من قبل األفـراد العـاد                ١٢تضمنها المادة   
فعلى سبيل المثال من قبيل ما ال يتوافق مع         . وفي حالة المرأة، تتصف حماية هذا االلتزام بأهمية خاصة        

 أن يخضع، بحكم القانون، أو الممارسة، حق المرأة في التنقل بحرية وفي اختيار              ١٢ من المادة    ١الفقرة  
فـي آن واحـد علـى المـرأة          وهذا ينطبق    ٢٣٥."مكان إقامتها لقرار شخص آخر بما في ذلك أقرباؤها        

المتزوجة وعلى البنت البالغة اللتين ال تحتاجان ال إلى موافقة الزوج وال إلى موافقة األبوين وال موافقـة                  
أي شخص آخر لكي تسافر كلتاهما بحرية أو تحصال على جواز سفر أو أي وثيقة أخرى يتم استصدارها  

مـن  ) ٣(١٢ شأنه أن يتعـارض مـع المـادة          وأي شرط قانوني أو مفروض بحكم الواقع من       . باسمها
تبينـت اللجنـة فـي العديـد مـن      " وفي معرض بحثها للتقارير المقدمة من الدول األطراف،          ٢٣٦.العهد

المناسبات أن التدابير الرامية إلى منع المرأة من التنقل بحرية ومن ترك بلدها بشـرط حصـولها علـى         
 وعلى وجه أكثر تحديداً، أعربت اللجنـة، علـى          ٢٣٧."١٢ موافقة أو مرافق ذكر لها يشكل انتهاكاً للمادة       

سبيل المثال، عن قلقها إزاء عدم المساواة بين المرأة والرجل في مجال حرية التنقـل فـي الجماهيريـة                   
العربية الليبية وطلبت من الحكومة أن تكثف جهودها من أجل ضمان المساواة الكاملة في هـذا المجـال                  

  ٢٣٨.وغيره من المجاالت
*****  

القانون األردني يحرم على المـرأة      "والحظت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بقلق أن          
، وهي قيود تراها غير متمشية مع المركـز القـانوني للمـرأة             "السفر بمفردها واختيار مكان إقامتها    ... 

  ٢٣٩.حدبموجب الدستور األردني واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آن وا

 .للمرأة الحق في حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة على قدم المساواة مع الرجل

  .ال أحد يملك الحق لكي يمنع المرأة البالغة من السفر أو اختيار مكان إقامتها
 .ما من عرف أو تقليد هناك يمكن أن يبرر تقييد هذا الحق

  

  الحق في الخصوصيات  ٢-٩
 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ١٧ حياة الفرد تحميه المادة      إن الحق في حماية خصوصيات    

 من االتفاقيـة    ٨من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة       ) ٢(١١بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة   
  .األوروبية لحقوق اإلنسان

  .٦، الفقرة ١٦٤الصفحة ،جموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةم، ) حرية التنقل- ١٢المادة  (٢٧ التعليق العام رقم ٢٣٥                                                           
  .١٦، الفقرة ١٧١-١٧٠، الصفحتان ) المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة- ٣المادة  (٢٨ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ٢٣٦
  .١٨، الفقرة ١٦٦حة ، الصف) حرية التنقل- ١٢المادة  (٢٧ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ٢٣٧
  .١٣٧، الفقرة ٣٥، الصفحة )المجلد األول (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٣٨
  .١٧٢، الفقرة ١٩، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٣٩
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وكمثال على التدخل المبني على أساس نوع الجنس في حق المرأة فـي أن تُحتـرم حياتهـا                  
الحالة التي تؤخذ فيها في االعتبار الحياة الجنسية للمرأة في البت في مدى ما لها مـن حقـوق                   "صة  الخا

وهناك مجال آخر يمكن أن يشهد تقصيراً من الدول         . قانونية وحماية بما في ذلك الحماية من االغتصاب       
حيث يكون هناك شـرط     في احترام الحياة الخاصة للمرأة ويتصل بوظائفها اإلنجابية، على سبيل المثال،            

الترخيص من الزوج في اتخاذ قرار بشأن التعقيم، وحيث تفرض شروط عامة لتعقيم المرأة كأن يكـون                 
لها عدد معين من األطفال أو تكون ذات سن معينة أو حيث تفرض الدول واجباً قانونيا علـى األطبـاء                    

  ٢٤٠."ا المرأة بعملية إجهاضوغيرهم من الموظفين الصحيين بالتبليغ عن الحاالت التي تقوم فيه
*****  

 أعاله فإن حق المرأة في أن تُحترم حياتها الخاصة ٣-٣-٤ومثلما هو مبين في القسم الفرعي   
تقتضي من الدول، في جملة أمور، اتخاذ تدابير عملية وفعالة مثل إتاحة إمكانية رفع دعوى جنائية ضـد            

  .مقترفي االعتداءات الجنسية

وهذا الحق يجب . ترم حياتها الخاصة شأنها كشأن الرجلللمرأة الحق في أن تح
 . ضمانه بالفعل

والحياة اإلنجابية للمرأة تشكل جزءاً من مجالها الخاص وهي صاحبة الحق النهائي 
 .في التصرف فيه

  

حرية التفكير والوجدان والمعتقد والدين والرأي والتعبيـر وتكـوين           ٣-٩
  الجمعيات والتجمع

ير والوجدان والمعتقد والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيـات والتجمـع           تشكل حرية التفك  
 من العهد الدولي    ٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨وهذه الحريات تضمنها المواد     . حجر الزاوية في مجتمع ديمقراطي    

 من الميثاق األفريقي لحقـوق اإلنسـان والشـعوب،          ١١-٨الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد      
 مـن االتفاقيـة     ١١-٩ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان والمـواد          ١٦ و ١٥ و ١٣و ١٢والمواد  

  .األوروبية لحقوق اإلنسان
ووفقاً للجنة المعنية بحقوق اإلنسان يتوجب على الدول األطراف في العهد الـدولي أن تتخـذ                

أو معتقد يختاره اإلنسان    التدابير الالزمة لتأمين كون حريات الفكر والوجدان والدين وحرية اعتناق دين            
مضمونة ومحميـة فـي     "بما في ذلك الحرية في تغيير دينه أو معتقده أو في التعبير عن دينه أو معتقده                 

". القانون وفي الممارسة العملية بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء وعلى قدم من المساواة دون تمييز               
ال يجب أن تخضع لتقييدات غير تلك التي يـأذن بهـا            " من العهد    ١٨وهذه الحريات التي تحميها المادة      

، قواعد تشترط الحصول على رخصة من أطراف ثالثـة، أو           في جملة أمور  العهد وال ينبغي أن تقيدها،      
 في تبرير التمييز ضد المرأة      ١٨وال يجوز االعتداد بالمادة     . تدخال من اآلباء واألزواج واألخوة وغيرهم     

  ٢٤١."والوجدان والدينباإلشارة إلى حرية الفكر 
 أعاله، تتسم حرية التعبير والتجمع وتكـوين الجمعيـات بأهميـة            ٨وكما هو مبين في الفرع      

وهـذه  . أساسية لتمكين المرأة من المشاركة مشاركة فعلية في الحياة العامة بالتساوي بينها وبين الرجـل              

 الصفحة ،مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، )ة في الحقوق بين الرجل والمرأة المساوا- ٣المادة  (٢٨ التعليق العام رقم ٢٤٠                                                           
  .٢٠، الفقرة ١٧١
  .٢١، الفقرة ١٧٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤١
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ات التي تفرض على ممارسـتها ال       والتقييد. الحريات يجب كفالتها بالفعل للمرأة وللرجل على حد سواء        
  .يجب أن تتسم بالتمييز ضد المرأة

ولالطالع على المزيد من التفسيرات الموضوعية لحرية التفكير والوجدان والـدين والـرأي             
  .والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، انظر الفصل الثاني عشر من هذا الدليل

 والمعتقد والدين والرأي والتعبير للمرأة الحق في ممارسة حرية التفكير والوجدان
وال يحق ألحد . وتكوين الجمعيات والتجمع على قدم من المساواة بينها وبين الرجل

 .أن يتدخل في ممارسة المرأة الحرة لهذه الحريات

والتقييدات المفروضة على ممارسة هذه الحريات يجب أن تحترم الشروط 
وهذه التقييدات ال يجب أن تكون . دوليالمنصوص عليها في قانون حقوق اإلنسان ال

 .تمييزية

  

  الحق في التعليم  ٤-٩
 من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق االقتصـادية            ١٣إن الحق في التعليم تضمنه المادة       

 ١٧ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمـادة             ١٠واالجتماعية والثقافية، والمادة    
 من البروتوكول االختياري الملحق باالتفاقيـة       ١٣يقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمادة      من الميثاق األفر  

وبموجب هذه المعاهـدات    . األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
ـ      . يجب أن يضمن الحق في التعليم دون تمييز بسبب الجنس          كو لعـام   عالوة على ذلك فإن اتفاقية اليونس

 تستهدف القضاء على    ١٩٦٢مايو  / أيار ٢٢ لمناهضة التمييز في مجال التعليم، التي بدأ نفاذها في           ١٩٦٠
  .التمييز عموماً بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس في ميدان التعليم

*****  
نجازات التي  أنه بالرغم من اإل   "والحظت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بقلق        

 في الحصول على التعليم بين الفتيات والفتيان وارتفـاع          عدم المساواة حققتها مصر في ميدان التعليم فإن       
". نسب التسرب الخاصة باألطفال وارتفاع معدالت األمية بين البالغين وخاصة النساء ما تـزال قائمـة               

ية واالجتماعية والثقافية التـي هـي       وحثت الحكومة على االضطالع بتدابير للتصدي للعوامل االقتصاد       
 وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها بشأن الحالة السائدة في قيرغيزستان           ٢٤٢.السبب الجذري في هذه المشاكل    

التي يضطر فيها األطفال إلى التخلي عن الدراسة لتوفير القوت ألسرهم وحالة الفتيات تبعث على الجزع                
يحد من فرصه إحياء تقاليد الزواج المبكر وتدني الرغبة في          أن حصولها على التعليم     "بوجه خاص حيث    

  ٢٤٣."الحصول على تعليم رسمي
*****  

األطفال الذين يولدون ألمهـات     "وأعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها ألن          
  ٢٤٤."مصريات وآباء أجانب يواجهون التمييز في ميدان التعليم
*****  

  .١٨٢، الفقرة ٤٣، والصفحة ١٦٦، الفقرة ٤١، الصفحة E/2001/22 (E/C.12/2000/21) وثيقة األمم المتحدة، ٢٤٢                                                           
  .٣٥١، الفقرة ٦٤نفسه، الصفحة  المرجع ٢٤٣
  .٢٨٨، الفقرة ٥٢، الصفحة A/56/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٤٤



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ان في مجال إقامة العدلحقوق اإلنس  ٤٦٦

إنـه  "اإلنسان عن قلقها إزاء الحالة السائدة في زامبيا حيـث           وأعربت اللجنة المعنية بحقوق     
على صعيد القانون والواقع موضوعاً للتمييـز       ] المرأة[بالرغم من بعض نواحي التقدم التي سجلت، تظل         

ولذلك أوصت اللجنة الدولة الطرف بأن تستعرض تشريعها بحيـث تكفـل            ". خاصة فيما يتصل بالتعليم   
  ٢٤٥."الواقعية الكاملة للمرأة في جميع جوانب الحياة والعالقات االقتصاديةالمساواة القانونية و"

*****  
تقييد قبول اشتراك النساء فـي      "وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها بشأن           

من اتفاقية القضاء   ) ج(و) ب(١٠في ميانمار األمر الذي يتنافى والمادة       " بعض الدورات في التعليم العالي    
على تعديل السياسات المتعلقـة بتقييـد القبـول         "وحثت الحكومة   . على جميع أشكال التمييز ضد المرأة     

مالحظة أن المرأة نفسها يجب أن تكون صاحبة الحق في أن تقرر أي المواضيع ترغب فـي دراسـتها                   
م تظل اللجنة    وبرغم الجهود التي تبذلها حكومة الكاميرون في مجال التعلي         ٢٤٦."وأي المهن تود ممارستها   

إزاء انخفاض معدل المتعلمات وارتفاع مستوى التسرب في صفوف اإلنـاث وانخفـاض مسـتوى               "قلقة  
على تكثيف جهودها لتعزيز حصول المرأة على       "وشجعت الحكومة   ". انخراط اإلناث في التعليم األساسي    

 وأعربت اللجنة أيضاً ٢٤٧."ثالتعليم األساسي والثانوي وتطوير برامج تُكرس خصيصاً للحد من أمية اإلنا      
عن قلقها النتشار األمية بين النساء في بوروندي وانخفاض مستوى التحاق الفتيات بالمدارس خاصة في               

التعليم مفتاح للتمكين للمرأة وأن انخفاض مستويات التعليم بـين النسـاء            "والحظت أن   . المناطق الريفية 
مواصلة " ولذلك حثت الحكومة على      ٢٤٨."لتنمية الوطنية يظل واحداً من أهم العراقيل التي تعترض سبيل ا        

بذل جهودها لتحسين وصول الفتيات إلى كافـة المسـتويات التعليميـة والحيلولـة دون تخلـيهن عـن              
  ٢٤٩."الدراسة

للفتيات والنساء الحق في الحصول على قدم المساواة مع الفتيان والرجال على التعليم 
 . والعاليبجميع مستوياته االبتدائي والثانوي

وللمرأة، بمقتضى قانون حقوق اإلنسان الدولي، الحق في أن تختار المواضيع التي 
وال ينبغي أن تكون هناك قيود . تريد أن تدرسها والمهن التي ترغب في أن تمارسها

  .مبنية على أساس نوع الجنس في الحصول على التعليم العالي
علياً بحقوق اإلنسان األخرى ولمساعدتها والتعليم أساسي لكفالة تمتع المرأة تمتعاً ف
 .على أن تلعب دوراً بناء في تنمية بلدها

  

  .٢٠٧، الفقرة ٤١؛ والصفحة ١٩٥، الفقرة ٤٠، الصفحة A/51/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٤٥                                                           
  .١٢٦-١٢٥، الفقرتان ٥، الصفحة ذA/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٤٦
  .٥٨-٥٧، الفقرتان ٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٧
  .٥٧، الفقرة ١٠، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٤٨
  .٥٨، الفقرة ١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٩



  حقوق المرأة في مجال إقامة العدل- الفصل الحادي عشر 
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حق المرأة في التظلم الفعال بمـا فـي ذلـك الحق  .١٠
 في الوصول إلى المحاكم وفي المحاكمة القانونية

حقـوقهم  إن الواجب القانوني المتمثل في توفير سبيل فعال للتظلم لألشخاص الـذين تُنتهـك               
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمـادة         ) ٣(٢وحرياتهم منصوص عليه في المادة      

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسـان       ٢٥من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب، والمادة        ) أ(٧
من اتفاقية القضاء على جميـع      ) ج( و )ب(٢والمادة  .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ١٣والمادة  

باتخاذ المناسب مـن    "أشكال التمييز ضد المرأة  تتضمن أحكاما بشأن الواجبات القانونية للدول األطراف             
التدابير التشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل ضروب التمييز ضـد                 

  ". المرأة على قدم المساواة مع الرجلوإقرار الحماية القانونية لحقوق"؛ "المرأة
 من االتفاقيـة    ٦ من االتفاقية األمريكية، والمادة      ٨ من العهد الدولي والمادة      ١٤كما أن المادة    

األوروبية تشتمل على ضمانات المحاكمة المشروعة التي يجب أن تُكفل لكل شخص دون تمييز على أي                
من االتفاقية األمريكية والمادة    ١من العهد، والمادة    ) ١(١٤ و ٣، و )١(٢راجع المادة   (أساس كالجنس مثالً    

 ومثلما سيرد بيانه أدناه فإن هذه األحكام تكفل أيضاً الوصول إلى المحاكم أو     ).  من االتفاقية األوروبية   ١٤
  ٢٥٠.بعبارة أخرى الوصول إلى العدالة

ي الفصل الخـامس    وبالرغم من أن مسألة توافر سبل التظلم المحلية ستُعالج ببعض التعمق ف           
تنبغـي  " بحماية وإنصاف ضحايا انتهاكات حقـوق اإلنسـان       "عشر من هذا الدليل وهو الفصل المتعلق        

اإلشارة في هذا السياق إلى أن النساء ربما يجدن أنفسهن في العديد من الحاالت في مواجهة أوضاع غير                  
ل فرصة الوصول إلى المحـاكم أو ال        مؤاتية في المطالبة بحقوقهن، حيث قد ال تتاح لهن على سبيل المثا           

ولذلك طلبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان مـن        . يتمكن من االستفادة من ضمانات المحاكمة المشروعة      
  :الدول األطراف في العهد الدولي تزويدها بمعلومات في تقاريرها عن النقاط التالي ذكرها

 ؛"صول المباشر والتلقائي إلى المحاكمما إذا كانت هناك أحكام قانونية تمنع المرأة من الو" 

 ؛"ما إذا كان بوسع المرأة أن تُدلي بشهادتها كشاهدة على قدم المساواة مع الرجل" 

ما إذا كانت هناك تدابير قد اتخذت لكفالة الحصول على قدم المساواة على المساعدة القانونيـة وال                 " 
 ؛"سيما فيما يخص المسائل األسرية

 ٢عض فئات النساء المجردات من التمتع بمبدإ افتراض البراءة بمقتضى الفقرة            ما إذا كانت هناك ب    " 
 ٢٥١." وبشأن التدابير التي اتخذت لوضع حد لهذه األوضاع١٤من المادة 

 توضح المعضلة التي يمكن أن تواجه النسـاء الالتـي ال            ل ضد بيرو  اأتو ديل أفيالن  وقضية  
والقضية تتعلق بامرأة من بيرو تملك عمـارتين اثنتـين          . ةيتمتعن بالوصول على قدم المساواة إلى العدال      

للسكنى في مدينة ليما لم تتمكن، بقرار نهائي صادر عن المحكمة العليا، من مالحقة المسـتأجرين بغيـة                  
 من القانون المدني البيروي     ١٦٨استعادة اإليجارات التي فات موعد سدادها ولم تسدد حيث تقضي المادة            

 المساواة في الحقوق بين - ٣المادة ( الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ٢٨ من العهد، انظر التعليق العام رقم ١٤مادة  فيما يخص ال٢٥٠                                                           
  .١٨، الفقرة ١٧١، تجميع للتعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، الصفحة )الرجل والمرأة

  . المرجع نفسه، ونفس الصفحة والفقرة٢٥١
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 ووفقا للجنـة المعنيـة      ٢٥٢. الذي يحق لـه أن يمثل ممتلكات الزوجين أمام المحاكم         بأن زوج المرأة هو   
  :بحقوق اإلنسان ينتهك هذا الوضع األحكام التالية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لم  الزوجة"التي تضمن لكافة األشخاص المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية ألن           ) ١(١٤المادة   
 ؛"تتمتع بالمساواة بينها وبين زوجها ألغراض رفع دعوى أمام المحكمة

، التي تقتضي من الدول كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في الحق فـي التمتـع بكافـة                  ٣المادة   
الناس جميعاً سواء أمام    " التي تنص على أن      ٢٦الحقوق المدنية والسياسية المحددة في العهد والمادة        

واللجنة رأت أن تطبيـق المـادة       ". ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته        القانون  
أسفر عن حرمانها من المساواة أمام المحاكم       " من القانون المدني البيروي على صاحبة البالغ         ١٦٨

 ٢٥٣."وشكل تمييزاً قائماً على أساس الجنس

*****  
إيـري  ول إلى المحاكم أال وهي قضية       وهناك قضية أخرى مهمة توضح حق المرأة في الوص        

وفي هذه الحالة زعمت السـيد إيـري        .  تولت النظر فيها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان       ضد آيرلندا 
نظـراً ألن   "من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان،        ) ١(٦حصول انتهاك بالنظر ألمور منها المادة       

وى قضائية أمام المحكمة العليا لغـرض التمـاس فصـلها           التكاليف الباهظة للتقاضي تمنعها من رفع دع      
عن زوجها الذي كان مدمنا على الكحول ويهددها في كثير من األحيان وتتعرض أحياناً للعنـف                " قضائياً

 ولم تكن هنـاك فـي ذلـك الوقـت     ٢٥٤.وقد ُأدين زوجها مرة بسبب اعتدائه عليها. البدني الذي يمارسه  
دا سواء لغرض التماس االنفصال القضائي أو لغرض أي مسـألة مدنيـة             مساعدة قانونية متاحة في آيرلن    

  ٢٥٥.أخرى
ورأت المحكمة، أنه بما أن الفصل قضائيا بينها وبين زوجها وسيلة من وسـائل االنتصـاف                
المنصوص عليها في القانون اآليرلندي، فينبغي أن يكون متاحا ألي شـخص مقتنـع بتـوفر الشـروط                  

 وردت المحكمة على ادعاء الحكومة بالقول إن صـاحبة الـدعوى            ٢٥٦.ونالمنصوص عليها في هذا القان    
حرة في اللجوء إلـى تلـك   "كانت في الحقيقة تتمتع بإمكانية الوصول إلى المحكمة العليا حيث إنها كانت            

  ":المحكمة دون مساعدة من محام
تفاقيـة أن   والمقصود باال . إن المحكمة ال ترى هذه اإلمكانية، في حد ذاتها، حاسمة للمسألة          "

وهـذا  ... تضمن الحقوق التي هي عملية وفعالة وليس الحقوق التي هي نظرية أو وهمية              
األمر يصدق بصورة خاصة على الحق في الوصول إلى المحاكم بالنظر إلى ما يحتله الحق               

ولذلك يجب التأكـد ممـا إذا       ... في محاكمة منصفة من مكانة بارزة في مجتمع ديمقراطي          
يدة إيري أمام المحكمة العليا دون مساعدة من محام يكون مثوالً لـه جـدواه              كان مثول الس  

  ٢٥٧."من حيث معرفة ما إذا كانت ستتمكن من عرض قضيتها على النحو السليم والمرضي

من غير المحتمل أن تتمكن السيدة إيري من رفع دعواهـا علـى النحـو    "ورأت المحكمة أن    
 مثول شخص أمام المحكمة العليا ال يوفر لصاحب الدعوى الحـق            ولذلك انتهت إلى أن إمكانية    . المجدي

الفعلي في الوصول إلى المحاكم وأنه ال يشكل، من ثم، سبيال محليا للتظلم بالمفهوم المقصود في المـادة                  

، والواردة في وثيقة األمم )١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في  (ل ضد بيرواأتو ديل أفيالن. ج، ٢٠٢،١٩٨٦رقم  البالغ ٢٥٢                                                           
  .١- ٢ و١، الفقرتان ١٩٦، الصفحة A/44/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةالمتحدة، 

  .٢- ١٠ و١- ١٠، الفقرتان ١٩٩-١٩٨ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٥٣
٢٥٤ Eur. Court HR, Case of Airey v. Ireland, judgment of 9 October 1979, Series A, No. 32, p. 12, para. 20, and p. 6, para. 8.  
  .١١، الفقرة ٧المرجع نفسه، الصفحة  ٢٥٥
  .٢٣، الفقرة ١٢المرجع نفسه، الصفحة  ٢٥٦
  .٢٤، الفقرة ١٣-١٢المرجع نفسه، الصفحتان  ٢٥٧
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 بيد أن هذا االستنتاج ال يعني أن الدولة ملزمة بتوفير المساعدة القانونيـة              ٢٥٨. من االتفاقية األوروبية   ٢٦
قد تُجبر في بعض األحيان الدولة على توفير        ) "١(٦بل إن المادة    " بحق مدني "نية لكل نزاع يتصل     المجا

مساعدة من محام حينما يتبين أن تلك المساعدة ال غنى عنها من أجل الوصول الفعلي إلى المحاكم إمـا                   
ي فـي بعـض الـدول       ألن التمثيل القانوني أصبح أمراً الزماً كما هو معمول به بمقتضى القانون المحل            

 وفـي قضـية     ٢٥٩."المتعاقدة فيما يخص أنواع شتى من التقاضي أو بحكم تشعب اإلجراءات أو القضية            
لم تتمتع بالحق الفعلي    "من االتفاقية قد انتهكت ألن صاحبة الدعوى        ) ١(٦إيري تبينت المحكمة أن المادة      

  ٢٦٠."ضائيفي الوصول إلى المحكمة العليا لغرض التماس قرار باالنفصال الق
*****  

وفيما يخص توافر سبل التظلم، دعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة حكومة بـيالروس               
إلى توفير سبل تظلم مالئمة للمرأة للحصول على التعويض السهل عما تتعرض لـه من تمييز مباشـر أو       "

التظلم بما في ذلك الوصول     تحسين السبل التي تمكّن المرأة من       "و" غير مباشر خاصة في مجال االستخدام     
إلى المحاكم وتيسير المساعدة القانونية المقدمة إلى المرأة والشروع في حملة غرضها القضاء على الجهـل                

 ٢٦٢.للنساء ضـحايا العنـف    " بتوفير سبل التظلم القانونية   " وأوصت اللجنة حكومة الكاميرون      ٢٦١."بالقانون
قت ممكن، بسن تشريع مناهض للعنف، خاصة ضـد         وطلبت من حكومة أوزبكستان أن تقوم، في أقرب و        

العنف المنزلي، بما في ذلك اغتصاب الزوج لزوجته وكفالة النص على أن العنف ضد المرأة والفتاة يشكل                 
جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي وأن يتاح سبيل الوصول الفوري للنساء وللفتيات ضحايا العنـف مـن                 

 وأعربت عن القلق أيضاً إزاء جامايكا، حيث ال تتاح للمرأة سـبل             ٢٦٣."ةأجل التظلم والحصول على الحماي    
  ٢٦٤."بالرغم من أن الدستور الجامايكي يضمن الحق في المساواة لكافة المواطنين" التظلم الدستورية

للمرأة بمقتضى قانون حقوق اإلنسان الدولي الحق في الوصول إلى العدالة والحق في 
 .مساواة مع الرجلمحاكمة قانونية على قدم ال

وهذا يعني، بوجه خاص، أنه يجب أن يتاح للمرأة الوصول إلى سبل التظلم المحلية 
وهذا . الفعالة، بما في ذلك الوصول الفعلي إلى المحاكم بغرض المطالبة بحقوقهن

ينطبق على كافة االنتهاكات المدعى بها لما لهن من حقوق اإلنسان ولكنه يتسم 
  .الت التي يدعى فيها تعرض شخصهن للعنفخاصة في الحابأهمية 

الحق في الوصول إلى /ولكفالة الممارسة الفعلية للحق في الوصول إلى المحاكم
  .العدالة قد يلقى على عاتق الدول االلتزام قانوناً بتوفير المساعدة القانونية

ق وضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون حقوق اإلنسان الدولي تنطب
وهذا يعني، في جملة أمور، أن الشهادة التي . على المرأة والرجل على حد سواء

تُدلي بها المرأة يجب إعارتها األهمية نفسها التي تكسيها الشهادة التي يدلي بها الرجل 
وأن تقيم كلتا الشهادتين على نفس األساس ويجب أن يسمح لكافة النساء باالستفادة 

 .ةمن مبدأ افتراض البراء

  
  .٢٤، الفقرة ١٣-١٢ه، الصفحتان المرجع نفس ٢٥٨                                                           

  .٢٨، الفقرة ١٦-١٥المرجع نفسه، الصفحتان  ٢٥٩
  .٢٨، الفقرة ١٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢٦٠
  .٣٦٠، الفقرة ٣٧، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٢٦١
  .٥٠، الفقرة ٥٥المرجع نفسه، الصفحة  ٢٦٢
  .١٧٧، الفقرة ٣١، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة المتحدة، وثيقة األمم ٢٦٣
  .٢١١، الفقرة ٢٤المرجع نفسه، الصفحة  ٢٦٤
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ـ دور القضاة والمدعين العامين والمحـامين         .١١ يـف
كفالـة حماية حقوق المرأة

إن الدور الذي يؤديه القضاة والمدعون العامون والمحامون في حماية حقوق اإلنسان عمومـاً              
ن يتسم في جميع األوقات بأهمية حاسمة ولكن الدور الذي يؤديه أصحاب المهن القانونية أو ينبغي لهـم أ                 

 لـه أهميته الخاصة في البيئة االجتماعية والثقافية التـي ال يكـون             والفتاةيؤدوه في حماية حقوق المرأة      
فيها للمرأة أي ملجأ تلجأ إليه اللتماس الحماية والتظلم مما تتعرض لـه حقوقها األساسية من انتهاكـات                 

  .بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس
لمدعين العامين والمحامين واجب خاص في كافة األوقات بالتزام اليقظة وعلى عاتق القضاة وا

إزاء أي عالمة تظهر من عالمات العنف الذي تتعرض لـه المرأة سواء كان هذا العنف صادراً علـى                  
الدولة أو تجيزه األعراف أو تتسامح إزاءه الدولة أو العنف المجتمعي أو العنف الذي يمارسـه األفـراد                  

ويجب إعمال الحماية القانونية للمرأة بشكل دقيق في وجه العادات الدينية أو الثقافية أو المحلية               . العاديون
  .التي يمكن أن ال تأخذ بالفكرة القائلة بأن حياة المرأة لها نفس قيمة حياة الرجل

والدور الحاسم الذي يلعبه القضاة والمدعون العامون والمحامون ذو نطاق واسـع، بطبيعـة              
طائفة بأسرها من حقوق اإلنسان الملخصة في هـذا         كل  إذ هو يشمل    .  ويتخطى العنف ضد المرأة    الحال،

الفصل، بما في ذلك، على سبيل المثال الجوانب العديدة من المساواة المتصلة بالزواج والطالق ورعايـة                
ئمـة طويلـة مـن      باإلضافة إلى ذلك يغطي هذا الدور قا      . األطفال والمشاركة في الحياة العامة والتعليم     

  .الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال يتسع الحيز لمعالجتها في هذا السياق
بيد أنه من األهمية الكبيرة بمكان أن يقوم أصحاب المهن القانونية، عند تنـاولهم الدعـاءات                

توخي نهـج كلـي فـي       بانتهاكات حقوق اإلنسان للمرأة، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس، ب            
معالجة الحقوق الفردية ألن الترابط بين الحقوق التي يضمنها قانون حقوق اإلنسان الدولي يبرز، كما تم                

 .بيانه في هذا الفصل، بوضوح خاص من خالل أي تحليل للحقوق التي تتمتع بها المرأة

  

 مالحظات ختامية  .١٢

إلنسان وأن للمرأة الحـق فـي االعتـراف         بين هذا الفصل أن حقوق المرأة هي من حقوق ا         
القانوني الكامل لها بتلك الحقوق بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي ويجب أن تُعامل على قدم المساواة                

بيد أن الوضع الهش الذي تحتله العديد من النساء في العالم والذي يجعل التمتع بالعديد مـن                 . مع الرجل 
ي إلى نشوء مسؤولية خاصة جداً يتحملها أصحاب المهن القانونية فـي            حقوق اإلنسان أمراً وهمياً، يفض    

وإذا ُأريد لحقوق اإلنسان أن تصبح واقعـاً فـي المسـتقبل            . البلد وهيئات الرصد الدولية على حد سواء      
بالنسبة لألكثرية من النساء في العالم فال بد من أن تُبذل جهود متضافرة على كافة المستويات لتمكيـنهن                  

من ممارسة حقوقهن دون خوف من أن يتعرضن للضرب أو القتل أو للرفض االجتماعي في أفضل                فعال  
  .األحوال
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 الفصل الثاني عشر.......

: بعض الحقوق الرئيسية األخرى
حرية التفكير والوجدان والدين 

والرأي والتعبير وتكوين 
............... التجمعوالجمعيات 

 األهداف المتوخاة 

تعريف المشاركين ببعض الحقوق األساسية األخرى وهى حرية الفكر والوجدان والدين  • 
 وين الجمعيات والتجمع وأهميتها في مجتمع يحترم حقوق اإلنسان عموماوالرأي والتعبير وتك

توضيح الطريقة التى تفسر بها هيئات الرصد الدولية هذه الحريات وكذلك الحدود التي تقيد  •
 ممارسة معظم هذه الحريات

 شرح دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في حماية الحريات التي يعالجها هذا الفصل •

 

 أسئلة 

  :ما هي طريقة حماية الحريات التالية في البلد الذى تعملون فيه • 
    حرية الفكر والوجدان والدين-
   حرية الرأي والتعبير-

    حرية تكوين الجمعيات والتجمع؟-
 حريات في البلد الذى تعملون فيه؟هل هناك قلق محدد في صدد التنفيذ الفعال لهذه ال •

ذى تعملون فيه أي مجموعات معرضة بوجه خاص النتهاكات واحدة أو هل يوجد في البلد ال •
 أكثر من هذه الحريات؟

 وفى حالة وجودها ما هي هذه المجموعات وكيف يمكن أن تحدث انتهاكات حرياتها؟ •
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 )تابع (أسئلة 

ما هي سبل االنتصاف القضائية أو اإلدارية الموجودة في البلد الذي تعملون فيه والمتاحة  • 
 مام األشخاص الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا النتهاكات هذه الحريات؟أ

مجتمع يحترم حقوق /ما هو الدور الذي تؤديه الحريات التالية في بناء مجتمع ديمقراطي •
  :أو تعزيزه/اإلنسان والحفاظ عليه و

   حرية الفكر والوجدان والدين-

   حرية الرأي والتعبير-

  مع؟  حرية تكوين الجمعيات والتج-
ما هي الطريقة التي يمكن بها في : في صدد الحريات التي قد تكون ممارستها مقيدة •

رأيكم اقامة توازن بين حق الفرد في ممارسة هذه الحريات والمصلحة العامة للمجتمع 
في حماية أمور مثل األمن القومي أو النظام العام أو السالمة أو الصحة أو األخالق أو 

 ؟حقوق وحريات اآلخرين

ماذا يمكنك القيام به بصفتك قاضيا أو مدعيا أو محاميا لحماية حق كل شخص في حرية  •
 الفكر والوجدان والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع؟

  
 

 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
 ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •

 ١٩٦٦ي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، العهد الدول •

 ١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  •

 ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •

 ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  •

 ١٩٤٨التنظيم، اتفاقية منظمة العمل بشأن حرية تكوين الجمعيات وحماية الحق في  •

  ١٩٤٩اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية،  •
*****  

 ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  •

إعالن األمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية األفراد والمجموعات وأجهزة المجتمع في تعزيز  •
 ١٩٩٩ها عالميا، وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف ب
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 )تابع (الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك اإلقليمية 
 ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •

 ١٩٩٠الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل،  •

 ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •

 ١٩٩٤ ضد المرأة، اتفاقية البلدان األمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف •

 ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •

 )المنقح (١٩٩٦ والميثاق االجتماعي األوروبي، ١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبي،  •

 

 

 مقدمة  .١

سيعالج هذا الفصل عددا من الحريات األساسية التي تشكل بعض ركائز المجتمع الديمقراطي             
  .ولكن قيود المساحة تفرض علينا أن نبرز فقط أهم جوانب هذه الحريات. نالذي يحترم حقوق اإلنسا

ويؤكد الدليل حتى اآلن على أهمية عدد من الحقوق مثل الحق في عدم التعـرض لالعتقـال                 
. التعسفي والحق في محاكمة عادلة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سـوء المعاملـة                

  .يرة أيضا على حماية اإلنسان في سياق إجراءات تنفيذ القانونونتيجة لذلك تركز فصول كث
ومن ناحية أخرى يهتم هذا الفصل بحقوق أو حريات هي موضـع الممارسـة فـي جميـع                  
مستويات المجتمع وفى مجموعة واسعة من السياقات والحاالت ومنها مثال ما يجرى في األنشطة الدينية               

ومع ذلك ففي حاالت كثيـرة تنشـأ        . ة أو ما يقوم به نطقا أو كتابة       أو الفلسفية للشخص أو أعماله التعليمي     
فيها مشاكل في الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان أثناء إجراءات تنفيذ القانون كثيرا ما نجد نقصا مشابها في                 

ي التسامح تجاه المعتقدات الدينية للشخص أو معتقداته السياسية أو غيرها من المعتقدات التي يعبر عنها ف               
ولكي نسير قدما نحو الحماية الكاملة والشاملة       . التجمعات العلنية أو في الكتب أو في الوسائط الجماهيرية        

لحقوق الفرد وحرياته ينبغي أن تتخذ الدولة إجراءات مالئمة إلحراز تقدم في قضية حقوق اإلنسان فـي                 
  .كل أبعاد المجتمع ذات الصلة

الوجدان والدين، ثم يعالج بعـد ذلـك حريـة الـرأي     وسيعالج هذا الفصل أوال حرية الفكر و   
  .والتعبير ثم يعالج ثالثا حرية تكوين الجمعيات والتجمع

وأخيرا سيؤكد الفصل على دور المهن القانونية في حماية حرية الفكـر والوجـدان والـدين                
  .والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع ثم ينتهي الفصل ببعض المالحظات الختامية
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 الحق فى حرية الفكر والوجدان والدين  .٢
  

  األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٢
  :يتضمن هذا القسم الفرعي نص أهم األحكام القانونية المتصلة بحرية الفكر والوجدان والدين

  : من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان١٨المادة 
هذا الحق حريته فـي تغييـر       لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل          "

دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامـة الشـعائر والممارسـة                
  "والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حدة

  : من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٨المادة 
ويشمل ذلك حريته في أن يدين      . ن والدين لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدا         -١"

بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقـده             
بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المـأل أو علـى               

  .حدة

في أن يدين بدين مـا، أو       ال يجوز تعريض أحد إلكراه من شأنه أن يخل بحريته              -٢
  .بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 دينه أو معتقده، إال للقيود التي يفرضها        إظهارال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في          -٣
القانون والتي تكون ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامـة أو               

  . وحرياتهم األساسيةاألخالق العامة أو حقوق اآلخرين

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلبـاء، أو األوصـياء عنـد                  -٤
  ."وجودهم، في تأمين تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة

  : من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب٨المادة 
لة وال يجوز تعريض أحد إلجـراءات تقيـد         حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفو     "

  ".ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام

  : من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان١٢المادة 
 يشمل حرية المـرء فـي       الحقوهذا  . لكل إنسان الحق في حرية الضمير والدين         -١"

 في المجاهرة بدينـه أو      المرءلك حرية   المحافظة على دينه أو معتقداته أو تغييرهما، وكذ       
   .وعالنيةمعتقداته ونشرهما سواء بمفرده أو مع اآلخرين سرا 

 المحافظة على دينه أو معتقداته      فيال يجوز أن يتعرض أحد لقيود قد تعيق حريته             -٢
   .أو في تغييرهما

ن والتـي    التي يرسمها القـانو    للقيودال تخضع حرية إظهار الدين والمعتقدات إال           -٣
 أو الصحة العامة أو األخالق العامة       العامتكون ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام        

  . أو حقوق اآلخرين أو حرياتهم

 أن يـوفروا ألوالدهـم أو       فـي لآلباء أو األوصياء، حسبما يكون الحال، الحـق            -٤
  .الخاصة لقناعاتهمالقاصرين الخاضعين لوصايتهم تربية دينية وأخالقية وفقا 
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  : من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان٩المادة 
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين؛ ويشمل هذا الحـق حريـة                -١"

تغيير دينه او معتقده، وكذلك حرية الشخص في اعتناق دينه أو معتقده بالتعبد وممارسـة               
   او خاص؛وإقامة الشعائر بطريقة فردية او جماعية، وفى نطاق علني

ال يجوز إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده إال للقيود التي يفرضها                -٢
القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح السالمة العامة ولحماية النظام            

  "العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة أو لحماية حقوق وحريات اآلخرين

  : مضمون أيضا فيما يليوالحق في حرية الدين
  من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛٥من المادة ‘ ٧’) د(٥الفقرة  

  من اتفاقية حقوق الطفل؛ ١٤المادة  

  من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاه الطفل؛٩المادة  

  .العنف ضد المرأةمن اتفاقية البلدان األمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال ‘ ١ ’٤المادة  
وباإلضافة إلي ذلك وكما سيتضح مرة أخرى في الفصل الثالث عشر يحظر القانون الـدولي               

من ميثـاق   ) ج (٥٥ و ١٣و  ) ٣(١انظر في جملة أمور المواد      (لحقوق اإلنسان التمييز على أساس الدين       
 من العهد الـدولي     ٢٦و  ) ١(٢٤و  ) ١(٤و  ) ١(٢ من اإلعالن العالمي والمواد      ٢األمم المتحدة والمادة    

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والمـادتين         ٢الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة      
 مـن االتفاقيـة األوروبيـة لحقـوق         ١٤من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة       ) ١(٢٧و  ) ١(١

  ).اإلنسان
  

  جدان والدينالمعنى العام للحق في حرية الفكر والو  ٢-٢
  

   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٨المادة  ١-٢-٢
 من العهد الدولي    ١٨ من المادة    ١الحق في حرية الفكر والوجدان والدين الذي تضمنه الفقرة          

حق بعيد المدى وعميق ويشمل حرية الفكر في جميع         "هو، كما أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان،        
وعات والقناعة الشخصية وااللتزام بالدين أو المعتقد سواء أظهره الشخص بمفرده أو باالجتمـاع              الموض

حرية الفكر وحرية الوجدان تتمتعان بحماية مساوية لحماية حريـة          "وباإلضافة إلى ذلك فإن     . مع آخرين 
مـن أنـه ال يمكـن       الطابع األساسي لهذه الحريات يتضح أيضا       " وتشير اللجنة إلى أن      ١."الدين والمعتقد 

 وهى مسألة ستلقى مزيدا من المعالجة في الفصل         ٢"التنصل من هذا الحكم حتى في زمن الطوارئ العامة        
  .السادس عشر

حرية الفكـر والوجـدان أو      كانت ل  ال تسمح بأية تقييدات    "١٨والجدير بالمالحظة أن المادة     
 ٣..."ذه الحريات بحماية غير مشـروطة       وتتمتع ه . حرية اتباع أو اعتناق دين أو معتقد يختاره الشخص        

رأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فـي قضـية          الحق في حرية الوجدان   ومن ناحية أخرى وفى صدد      

                                                           
نظر ال مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها ، HRI/GEN/1/Rev.5في وثيقة األمم المتحدة ) ١٨المادة  (٢٢تعليق العام رقم ل ا

  ).مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةويشار إليه فيما يلي باسم  (١، الفقرة ١٤٤الصفحة ، هيئات حقوق اإلنسان
  .ه، الموضع نفسه المرجع نفس٢
  .؛ والتشديد مضاف٣، الفقرة ١٤٤ المرجع نفسه، الصفحة ٣



 عيات والتجمعحرية الفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجم:  بعض الحقوق الرئيسية األخرى–الفصل الثاني عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٤٧٦

 أن هذا الحق بحد ذاته ال ينطوي على الحق في رفض جميع االلتزامات التي يفرضها القـانون                وسترمان
  ٤.أي رفض من هذا القبيلوال يوفر الحصانة من المسؤولية الجنائية في صدد 

 من العهد   ١٧ والمادة   ١٨ من المادة    ٢ومن المهم أيضا أن اللجنة قد أكدت، استنادا إلى الفقرة           
 وبكلمات أخرى يعنى    ٥".أنه ال يمكن إرغام أي شخص على الكشف عن أفكاره أو التزامه بدين أو معتقد              "

  . أمرا خاصا به وحده في جميع األحوالذلك أن لكل رجل أو امرأة الحق في أن يظل دينه أو معتقده
 تحمى المعتقدات الدينية وغير الدينيـة       ١٨المادة  "وقالت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضا إن        
تفسـيرا  " ديـن "و  " معتقد"وينبغي تفسير كلمتي    . واإللحادية وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو معتقد         

ها على األديان التقليدية أو األديان أو المعتقـدات ذات السـمات أو              ال تقتصر في تطبيق    ١٨فالمادة  . واسعا
  ولذلك تنظر اللجنة بقلق إلى. الممارسات المؤسسية أو ذات المؤسسات المشابهة لممارسات األديان التقليدية

أي اتجاه إلى التمييز ضد أي دين أو معتقد ألي سبب، بما في ذلك أنه حديث النشـأة، أو                   
  ٦."ت دينية قد تكون عرضة للعداوة من جانب جماعة دينية سائدةأنه يمثل أقليا

  وتالحظ اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضا
دين أو معتقد تستتبع بالضرورة حرية اختيـار ديـن أو           " اتباع أو اعتناق  "أن الحرية في    "

ر أو  معتقد بما في ذلك الحق في تغيير الدين أو المعتقد الحالي للشخص بدين أو معتقد آخ               
 ٢-١٨وتحظـر المـادة     . اعتناق آراء إلحادية وكذلك الحق في االحتفاظ بدينه أو معتقده         

ممارسة اإلكراه الذي ينتقص من الحق في اتباع أو اعتناق دين أو معتقد بما فـي ذلـك                  
اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة الجسدية أو العقوبات الجنائيـة إلرغـام المـؤمنين أو               

اللتزام بمعتقداتهم وتجمعاتهم الدينية أو الخروج عن دينهم أو معتقـدهم أو            الملحدين على ا  
  ٧."التحول عنه

السياسات أو الممارسات التي تهدف إلى نفس القصد أو النتيجة مثل           "وتضيف اللجنة قولها إن     
التـي  السياسات أو الممارسات التي تقيد الوصول إلى التعليم أو الرعاية الطبية أو العمـل أو الحقـوق                  

وغيرها من أحكام العهد هي سياسات وممارسـات        ] أي الحق في المشاركة في الحكم      [٢٥تضمنها المادة   
ويتمتع معتنقي جميع المعتقدات التي ليس لها طابع ديني بـنفس هـذه             ). ٢(١٨تتعارض أيضا مع المادة     

  ٨".الحماية
  

   من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب٨المادة  ٢-٢-٢
فهي تقتصر على النص    .  من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب مادة موجزة        ٨ادة  الم

حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة وال يجوز تعريض أحد إلجراءات تقيد ممارسـة              "على أن   
 عن مسألة   ومن الجدير بالمالحظة أن هذا الحكم يسكت      ". هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام      

  .حرية الفكر وكذلك حرية اعتناق أو تغيير الدين أو المعتقد وفقا لقناعات الشخص
وفى قضية مرفوعة ضد زائير توصلت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشـعوب إلـى أن               

ـ               " د مضايقة شهود يهوه وزعمائهم الدينيين، بما في ذلك عمليات االغتيال وتدمير المباني الدينيـة والتهدي

الوثائق الرسمية ، في وثيقة األمم المتحدة )١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٣اآلراء المعتمدة في  (وسترمان ضد هولندا. ب، ٦٨٢/١٩٩٦ البالغ رقم ٤                                                           
  .٩,٣ة ، الفقر٤٦الصفحة ) المجلد الثاني (A/55/40، للجمعية العامة

  .٣، الفقرة ١٤٤، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٥
  .٢، الفقرة ١٤٤ المرجع نفسه، الصفحة ٦
  .٥، الفقرة ١٤٥ المرجع نفسه، الفقرة ٧
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٨



 حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع:  بعض الحقوق الرئيسية األخرى–الفصل الثاني عشر 

 ٤٧٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : إقامة العدلحقوق اإلنسان في مجال 

لم تقدم أي دليل على أن ممارسـة ديـنهم          " من الميثاق نظرا ألن الحكومة       ٨يشكل انتهاكا للمادة    " بالقتل
  ٩".القانون والنظام بأي شكل كان] تهدد[

  
   من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ١٢المادة  ٣-٢-٢

ة األمريكيـة لحقـوق      من االتفاقي  ١٢يشبه الحق في حرية الوجدان والدين التي تحميها المادة          
ولكن حرية الفكر في االتفاقية .  من العهد الدولي١٨اإلنسان لجوانب كثيرة الحريات المضمونة في المادة 

  .١٣ال تتصل بهذه الحريات ولكنها تتصل بالحق في حرية التعبير المقررة في المادة 
حرية "كية يشمل أيضا     من االتفاقية األمري   ١٢والحق في حرية الوجدان والدين بموجب المادة        

ال يجوز  "من االتفاقية التي تقول بأنه      ) ٢(١٢وهى حرية تعززها المادة     " اعتناق أو تغيير الدين أو المعتقد     
من باب  ويستتبع ذلك   " إخضاع أي شخص لقيود تنتقص من حريته في اعتناق أو تغيير دينه أو معتقداته             

 ١٨ من المـادة     ٢المصطلح المستخدم في الفقرة      وهو   –" لإلكراه" أنه ال يجوز إخضاع أي شخص        أولى
وبكلمـات  .  بغرض منع الشخص من اعتناق أو تغيير دينه أو معتقداته أو إرغامه على ذلك              –من العهد   

  .أخرى فإن ذلك يعنى أن دين الشخص أو معتقداته يجب أن تظل في جميع األوقات حسب اختياره تماما
 من االتفاقية األمريكية ترد ضمن قائمـة مـن          ١٢ادة  وحرية الوجدان والدين التي تحميها الم     

فـي زمـن الحـرب    "ولذلك يجب ضمانها أيضـا  ) ٢(٢٧الحقوق التي ال يجوز التنصل منها في المادة     
الدولة الطرف  " واألخطار العام أو األخطار العامة أو حاالت الطوارئ األخرى التي تهدد استقالل أو أمن             

  ).تفاقيةمن اال) ١ (٢٧المادة (المعنية 
اولميدو بوسـتوس    من االتفاقية األمريكية موضع االعتبار عند نظر قضية          ١٢وكانت المادة   

 وتتعلق بإلغاء المحاكم الشيلية     – اإلغراء األخير للمسيح   والتي عرفت أيضا بقضية      – وآخرين ضد شيلى  
 علـى   ألخير للمسيح اإلغراء ا لقرار إداري اتخذه مجلس التصنيف السينمائي بالموافقة على عرض فيلم           

 حرية الوجدان الخاصة بهـم    واحتج مقدمو الدعوة في جملة أمور بأن        .  سنة ١٨جمهور ال يقل سنه عن      
قد تعرضت لالنتهاك بسبب الرقابة على الفيلم األمر الذي يعنى أن مجموعة من األشخاص الذين يعتنقون                

كمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان     وأشارت مح . ١٠.دينا بعينه قرروا ما يمكن أن يشاهده أناس آخرون        
الحق في حرية الوجدان والدين يسمح لكل شخص باعتناق وتغيير وممارسة ونشـر             "في حكمها إلى أن     

وأضافت أن هذا الحق هو ركيزة من ركائز المجتمع الديمقراطي ويشـكل فـي بعـده                " دينه أو معتقداته  
 أنه  رأتولكن المحكمة   . ١١".ع أي دين وطريقة حياتهم    عنصرا بعيد المدى في حماية معتقدات أتبا      "الديني  

إذ أن  "لم يقم دليل في هذه القضية على أن أيا من الحريات المتجسدة في هذه المادة قد تعرض لالنتهاك؛                   
 لم ينتقص من حق أي شخص أو يحرمه من حقه في اعتناق أو              اإلغراء األخير للمسيح  حظر عرض فيلم    

 ولكن كما سنرى أدناه كان هذا الحظر انتهاكا         ١٢".ه أو معتقداته بحرية كاملة    تغيير أو ممارسة أو نشر دين     
  .  من االتفاقية١٣لحرية الفكر والتعبير المنصوص عليها في المادة 

  

                                                           ٩ ACHPR World Organisation against Torture and Others v. Zaire, Communications Nos. 25/89, 47/90, 56/91, 100/93, decision 
:  of the text as published at71. , para1996th session, March 19adopted during the 

html.acomm_decisions/ahrdb/chr/za.ac.up.www://http.  
١٠ I-A Court HR, The Case of Olmedo Bustos et Al. v. Chile, judgment of 5 February 2001, Series C, No. 73. The version used in 
45. , paraC/seriecing/cr.or.corteidh.www: s web site’this context is the unedited text found on the Court.  
  .٧٩ المرجع نفسه، الفقرة ١١
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٢
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  تفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من اال٩المادة  ٤-٢-٢
لفكر والوجـدان   الحق في حرية ا   "من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان      ) ١(٩تضمن المادة   

وبعبـارات تشـبه كثيـرا العبـارات        ]. معتقده[أو  ] الشخص[والدين؛ ويشمل هذا الحق حرية تغيير دين        
 من االتفاقية األوروبية أيضا     ٩ من المادة    ١ من العهد تنص الفقرة      ١٨ من المادة    ١المستخدمة في الفقرة    

 على حدة، في إظهار دينه أو معتقده        على حماية حرية كل شخص، بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو           
  ".عليم والممارسة وإقامة الشعائربالتعبد والت

حرية " توصلت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أن         كوكيناكس ضد اليونان  وفى قضية   
  ٩المكرسة في المادة " الفكر الوجدان والدين

 وهذه الحرية في بعـدها      .بموجب االتفاقية ‘ المجتمع الديمقراطي ’هي ركيزة من ركائز     "
الديني تمثل واحدا من أهم العناصر التي تشكل هوية المؤمنين ومفهومهم للحيـاة ولكنهـا               

وتتوقف على  . أيضا تشكل عنصرا غاليا للملحدين والالأدريين والمتشككين وغير المهتمين        
تضحيات هذه الحرية التعددية التي ال تنفصل عن المجتمع الديمقراطي الذي تم الفوز به ب             

  ١٣".غالية على مر العصور

  ٩فإن المادة  قالش ضد تركيا في قضيةومع ذلك وكما أوضحت هذه المحكمة أيضا 
وباإلضافة إلى ذلك فإن الفرد     . ال تحمى كل فعل يصدر بدافع أو بوحي من الدين أو المعتقد           "

  ١٤".ةقد يحتاج في ممارسته لحريته في إظهار دينه إلى مراعاة بعض الحاالت المحدد

وقد نشأت هذه القضية عن شكوى قدمها السيد قالش وهو قاض عسكري في الجيش التركـي                
؛ وقد رؤى أنه كان على األقل عضوا نشطا         "اعتناقه آراء أصولية غير قانونية    "أرغم على التقاعد بسبب     

مـة  كان يهدف إلى تخلـيص الخد     " وقالت الحكومة إن تقاعده اإلجباري       ١٥.في مذهب سليمان اإلسالمي   
القانونية العسكرية من شخص أظهر عدم والئه للعلمانية التي تقوم عليها األمة التركيـة والتـي تتكفـل                  

 ومن ناحية أخرى احتج مقدم الشكوى بأنه لم يكن يدرى بوجـود مـذهب               ١٦".القوات المسلحة بحمايتها  
التـي  " ية غير القانونية  اآلراء األصول "سليمان وبأن القانون المحلى ال يعطى داللة واضحة لمعنى عبارة           

  ١٧.قدمت كذريعة لتقاعده اإلجباري
 في هـذه القضـية ورأت       ٩ولكن المحكمة األوروبية خلصت إلى أنه لم يحدث انتهاك للمادة           

  المحكمة بالتحديد أنه
عندما اختار السيد قالش الدخول في السلك العسكري فإنه قبل بمحض اختياره نظاما من              "

بطابعه على إمكانية وضع بعض الحقوق والحريات ألعضـاء         القواعد العسكرية ينطوي    
وتعتمـد الـدول لجيوشـها    ... القوات المسلحة تحت قيود ال يمكن فرضها على المدنيين        

قواعد تنظيمية تمنع نوعا أو آخر من السلوك وخاصة اتخاذ موقف يعادي نظامـا قائمـا                
  ١٨".يعبر عن متطلبات الخدمة العسكرية

على أن مقدم الشكوى قد تمكن في الحدود التـي          "لم يكن ثمة اعتراض     والحظت المحكمة أنه    
تفرضها متطلبات الحياة العسكرية من أداء التزاماته التي تمثل األشكال الطبيعية التي يستطيع من خاللها               

                                                           ١٣ Eur. Court HR, Case of Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A, No. 260-A, p. 17, para. 31.  
١٤ Eur. Court HR, Case of Kalaç v. Turkey, judgment of 1 July 1997, Reports 1997-IV, p. 1199 at p. 1209, para.27.  
  .٢٥، الفقرة ١٢٠٨ والصفحة ٨، الفقرة ١٢٠٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٥
  .٢٥، الفقرة ١٢٠٨ه، الصفحة  المرجع نفس١٦
  .٢٤، الفقرة ١٢٠٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٧
  .٢٨، الفقرة ١٢٠٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٨
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فقد سمح له بالتحديد بأداء الصالة خمس مرات في اليوم وأداء واجباتـه الدينيـة               ". المسلم ممارسة دينه  
 وأخيرا لم يكن أمر المجلس العسكري       ١٩.خرى مثل صوم رمضان وحضور صالة الجمعة في المسجد        األ

اآلراء والمعتقدات الدينية لمقدم الشكوى أو الطريقة التي كان يؤدى بها واجباته            "األعلى قائما على أساس     
ن إهمـاال لالنضـباط     يمثال"اللذين، كما تقول السلطات التركية،      " الدينية ولكن على أساس سلوكه وموقفه     

وينبغي أن  .  في هذه القضية   ٩ ولذلك لم يكن هناك أي انتهاك للمادة         ٢٠".العسكري وانتهاكا لمبدأ العلمانية   
يالحظ أنه نظرا ألن المحكمة قد خلصت إلى أن التقاعد اإلجباري لمقدم الشكوى ال يمثل تدخال في حقه                  

  .من االتفاقية) ٢(٩بموجب المادة في حرية الدين فلم يكن من الضروري معالجة القضية 

الحق في حرية الفكر والوجدان والدين حق بعيد المدى ويشمل كل الموضوعات 
وهو ال يحمى األشخاص المتدينين فقط ولكنه . المتصلة بالقناعات الشخصية للفرد

  .يحمى أيضا على سبيل المثال الملحدين والالأدريين والمتشككين وغير المكترثين
لحق في حرية الفكر والوجدان والدين أيضا على أن لكل شخص الحق غير وينطوي ا

وتشمل هذه الحرية الحق في تغيير دين . المشروط في اتباع واعتناق دين يختاره
ولكل شخص الحق في عدم التعرض لإلكراه أو للضغط عليه بطريقة . الشخص

  .أخرى التباع أو اعتناق أو تغيير الدين
 والوجدان والدين بما في ذلك حرية اتخاذ أو اعتناق أو تغيير والحق في حرية الفكر

الدين وفقا الختيار الشخص حق يتمتع بالحماية غير المشروطة رغم أن حرية 
  .الوجدان ال تنطوي على الحق في رفض جميع االلتزامات التي يفرضها القانون

  .خصوال يجوز فرض أي قيود على حرية اعتناق أو تغيير دين يختاره الش
وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبموجب االتفاقية 

األمريكية لحقوق اإلنسان ال يمكن عدم التقيد في أي ظرف من الظروف بحرية الفكر 
  .والوجدان والدين

المجتمع الذي /وحرية الفكر والوجدان والدين حجر زاوية في المجتمع الديمقراطي
 .يحترم حقوق اإلنسان

  

  حق الشخص في إظهار دينه أو معتقده  ٣-٢
 من العهد الدولي حرية الشخص في إظهار دينـه أو معتقـده             ١٨ من المادة    ١تضمن الفقرة   

بالتعبـد وإقامـة    " معتقده   أووحريته في أن يظهر دينه      " بمفرده أو مع جماعة، وأمام المأل أو على حدة        "
تشمل نطاقـا   "جنة المعنية بحقوق اإلنسان فإن هذه الحرية        وكما الحظت الل  ". الشعائر والممارسة والتعليم  

 يتسع ليشمل الطقوس والشعائر التي تعبر تعبيرا مباشرا عن العقيدة كما            التعبد مفمفهو. واسعا من األفعال  
يشمل مختلف الممارسات الالزمة لذلك، بما في ذلك بناء أماكن التعبد واستعمال صيغ ورموز الطقـوس                

ألي دين أو معتقد ال تشمل       وإقامة الشعائر والممارسة  . االحتفال باألعياد وأيام الراحة   وإظهار الرموز و  
فقط األفعال االحتفالية ولكنها تشمل أيضا العادات مثل احترام قواعد الغذاء وارتداء مالبـس مميـزة أو                 

ـ                 ارف غطاء رأس معين والمشاركة في طقوس ترتبط ببعض مراحل الحياة واستعمال لغـة بعينهـا تتع
ألي دين أو معتقد تشمل أفعـاال        الممارسة والتعليم وباإلضافة إلى ذلك فإن     . مجموعة ما على استعمالها   

أساسية في أداء المجموعات الدينية ألعمالها األساسية مثل حرية اختيار الزعمـاء الـدينيين أو رجـال                 
  .٢٩، الفقرة ١٢٠٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٩                                                           

  .٣٠، الفقرة ١٢٠٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠
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عـداد وتوزيـع النصـوص أو       الكهنوت أو المعلمين وحرية إنشاء المعاهد أو المدارس الدينية وحرية إ          
  ٢١".المنشورات الدينية

وأعربت اللجنة عن قلقها مثال في صدد أحكام واردة في قانون حرية الوجـدان والمنظمـات                
التي تتطلب تسجيل المنظمات والجمعيات الدينية لكي يحق لهـا إظهـار دينهـا              "الدينية في أوزبكستان    

التي تعاقب علـى عـدم قيـام زعمـاء          " أوزبكستان،    من قانون العقوبات في    ٢٤٠والمادة  " ومعتقداتها
وأوصت اللجنة بشدة بإلغاء هذه األحكام نظرا ألنها ". المنظمات الدينية بتسجيل النظام األساسي لمنظماتهم   

وأوصت اللجنة كذلك بالتوقف عـن اإلجـراءات        .  من العهد  ١٨ من المادة    ٣ و   ١ال تتفق مع الفقرتين     
  ٢٢. إلى هذه األحكام وبالعفو عن األشخاص المدانين بموجبها وتعويضهمالجنائية التي بدأت استنادا

*****  
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشـعوب هـي أكثـر            ٨وكما لوحظ أعاله فإن المادة      

األحكام إيجازا من بين األحكام التي يتعرض لها هذا الفصل حيث أنها تقتصر على كفالة حرية العقيـدة                  
ال يجوز تعريض أحد إلجراءات تقيد ممارسة هذه الحريات، مع "مع إضافة أنه " ر الدينيةوممارسة الشعائ

  ".مراعاة القانون والنظام العام
*****  

من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان فإن الحق فـي حريـة الوجـدان             ) ١(١٢ووفقا للمادة   
  ".وحده أو مع آخرين علنا أو سراحرية الشخص في ممارسة أو نشر دينه أو معتقداته "والدين تشمل 

*****  
 األوروبية لحقوق اإلنسان على أن الحق في حريـة          ة من االتفاقي  ٩ من المادة    ١وتنص الفقرة   

حرية الشخص بمفرده أو مع جماعة علنا أو سرا، في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد والتعلـيم                 "الدين تشمل 
في حـين   "، أكدت المحكمة األوروبية أنه      اكس ضد اليونان  كوكين قضيةوفى  ". والممارسة وإقامة الشعائر  

إظهـار  "أن الحرية الدينية هي أساسا مسألة ضمير فردى فإنها تنطوي أيضا في جملة أمور على حرية                 
 وأضافت المحكمة تقـول إنـه       ٢٣".واإلشهاد قوال وفعال يرتبط بوجود المعتقدات الدينية      )". الشخص(دين  

  ة األوروبية،  من االتفاقي٩وفقا للمادة 
وفى داخل  ‘ علنا’ال تقتصر ممارسة حرية إظهار دين الشخص على الممارسة مع جماعة،            "

علـى  ’و  ‘ انفـراد ’على  "دائرة الذين يشاطرهم الشخص إيمانهم، ولكن يمكن تأكيدها أيضا          
؛ وباإلضافة إلى ذلك فإنها تشمل من ناحية المبدأ الحق في محاولة إقناع الجيران وذلك               ‘حدة
دين أو  ‘ حرية تغيير ’وباإلضافة إلى ذلك فإنه إذا لم يحدث ذلك فإن          ‘ التعليم’ثال من خالل    م

  ٢٤". ستظل على األرجح نصا بال روح٩المكرسة في المادة ) الشخص(معتقد 

تثور مسألة التصريح بالذبح الشـعائري فـي         شعار شالوم في تسيدق ضد فرنسا      قضيةوفى  
 من االتفاقية األوروبية كانت موضـع       ١٤ والمادة   ٩شكو من أن المادة     فالرابطة مقدمة الشكوى ت   . فرنسا

الموافقة الالزمة لها لكي تصرح لسلخاناتها الدينية بـأداء         "انتهاك بسبب رفض السلطات الفرنسية منحها       
ومنح هذه الموافقـة للجنـة الحاخاميـة المشـتركة          " الذبح الشعائري وفقا للمقتضيات الدينية ألعضائها     

  . والتشديد مضاف؛٤، الفقرة ١٤٤، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٢١                                                           
  .٢٤، الفقرة ٦٤- ٦٣، الصفحتان )المجلد األول (,A/56/40 (vol. I)، الوثائق الرسمية للجمعية العامة.  وثائق األمم المتحدة٢٢
٢٣ Eur. Court HR, Case of Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A, No. 260-A, p. 17, para. 31.  
  . الموضع نفسه المرجع نفسه،٢٤
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، واحتجت الرابطة مقدمة الشكوى بأن شروط طقوس الذبح الذي تقوم به السلخانات المصـرح               ٢٥.وحدها
وبذلك ال يمكن   " لم تعد تفي بالمقتضيات الصارمة جدا للديانة اليهودية       "لها من اللجنة الحاخامية المشتركة      

طة فإن رفـض     وفى رأى الراب   ٢٦).غالت(لليهود من غالة األرثوذكس الحصول على اللحم النقي تماما          
 من االتفاقية وهو تدبير غيـر       ٩ من المادة    ٢الموافقة لها ألغراض الذبح ال يمكن تبريره بموجب الفقرة          

  ٢٧. من هذه االتفاقية١٤متناسب وتمييزي يتعارض مع المادة 
طقـوس  "فالحظت أنه ليس هناك اعتراض على أن        ) ١(٩وأشارت المحكمة إلى نص المادة      

ن اسم هذا الذبح، تشكل شعيرة والغرض منها هو تزويد اليهـود بـاللحم مـن                الذبح، كما يتضح فعال م    
  ٢٨".حيوانات مذبوحة وفقا لألوامر الدينية وهو جانب جوهري من ممارسة الديانة اليهودية

وأثير بعد ذلك سؤال عما إن كان رفض التصريح للرابطة مقدمة الشـكوى للموافقـة علـى                 
. مـن االتفاقيـة  ) ١(٩دخال في حريات هذه الرابطة بموجب المـادة        سلخاناتها الشعائرية الخاصة يمثل ت    

أن التدخل في حرية إظهار دين الشخص ال تحدث إال إذا كانت عدم قانونية أداء الـذبح                 "ورأت المحكمة   
الشعائري تجعل من المستحيل على غالة األرثوذكس من اليهود أكل اللحوم من الحيوانات المذبوحة وفقا               

ولكن ذلك ليس هو الحال حيث لم يـتم االعتـراض علـى أن              ". ينية التي يعتبرونها ملزمة   للتعليمات الد 
مـن  ) غـالت (الرابطة مقدمة الشكوى تستطيع بسهولة الحصول على احتياجاتها من اللحم النقي تمامـا              

وكان من الواضح أيضا من األوراق المعروضة على المحكمة أن عددا من محـالت الجـزارة                . بلجيكا
 ورغـم أن    ٢٩."غـالت "ة تحت سيطرة اللجنة الحاخامية المشتركة تنتج اللحوم المشهود لها بصفة            العامل

الرابطة مقدمة الشكوى ال تثق في الذبح الشعائري الذي تصرح به اللجنة الحاخامية المشتركة فقد كـان                 
  من رأى المحكمة أن

كن توسيعه ليشمل الحق     من االتفاقية ال يم    ٩الحق في حرية الدين المكفول بموجب المادة        "
في المشاركة شخصيا في أداء الذبح الشعائري وفى عملية التصديق الالحقة، نظـرا ألن              

الرابطة مقدمة الشكوى وأعضاؤها غير محرومين عمليا من إمكانيـة شـراء وأكـل              ... 
  ٣٠".اللحوم التي يعتبرونها اكثر اتفاقا مع مقتضياتهم الدينية

د الذين ينتمون إلى الرابطة مقدمة الشكوى قد اسـتحال علـيهم            ونظرا ألنه لم يثبت أن اليهو     
 وأن الرابطة مقدمة الشكوى لم تتمكن من تزويدهم بهذه اللحوم مـن خـالل               الغالتالحصول على لحم    

التوصل إلى اتفاق مع اللجنة الحاخامية المشتركة لكي تتمكن الرابطة من القيام بالذبح الشـعائري تحـت         
رفض الموافقة موضع الشكوى ال     "وحة للجنة الحاخامية فقد خلصت المحكمة إلى أن         غطاء الموافقة الممن  

 ولذلك لم يكن مـن الضـروري        ٣١".يشكل تدخال في حق الرابطة مقدمة الشكوى في حرية إظهار دينها          
للمحكمة أن تحكم في موضوع انسجام التقييد الذي اعترضت عليه الرابطة مقدمة الشكوى بموجب الفقرة               

يمكـن  "ومع ذلك الحظت المحكمة أنه حتى مع افتراض أن التدبير المطعون فيه             . من االتفاقية  ٩ من   ٢
فإنه تدبير ينص عليه القانون وكان اتخاذه لهدف مشروع         " اعتباره تدخال في الحق في حرية إظهار الدين       

دة يـؤدى إلـى     حماية الصحة العامة والنظام العام من حيث أن قيام الدولة بتنظيم ممارسة العبـا             "وهو  
ومع مراعاة هامش التقدير المسموح به للدول المتعاقدة وخاصة فـي           ". االنسجام الديني والتسامح الديني   

                                                           ٢٥ Eur. Court HR, Case of Cha’are Shalom Ve Tsedek v. France, judgment of 27 June 2000 والنص المستعمل هنا هو النص غير ،
  .٥٨، الفقرة  int.coe.echr.hudoc://http:المنقح الموجود في موقع المحكمة في شبكة الويب

  .٦٠ المرجع نفسه، الفقرة ٢٦
  .٦١ الفقرة  المرجع نفسه،٢٧
  .٧٣ المرجع نفسه، الفقرة ٢٨
  .٨١-٨٠ المرجع نفسه، الفقرتان ٢٩
  .٨٢ المرجع نفسه، الفقرة ٣٠
  .٨٣ المرجع نفسه، الفقرة ٣١
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صدد إنشاء العالقات الدقيقة بين الدولة واألديان فإن ال يمكن اعتبار هذا التدبير مفرطا أو غير متناسـب                  
  ٩.٣٢ من المادة ٢ولذلك فإنه ال يمثل انتهاكا للفقرة 

 باالرتبـاط   ٩النسبة لمسألة ادعاء التمييز خلصت المحكمة إلى أنه لم يحدث انتهاك للمادة             وب
كـان  "والحظت بالتحديد أن الفرق في المعاملة الناجم عن التدبير المشكو منـه             .  من االتفاقية  ١٤بالمادة  

معقولـة مـن    وإن وجد اختالف في المعاملة فقد كان ذلك لهدف مشروع وهناك عالقة             ". محدود النطاق 
له هدف ما وتبرير معقول     "ولذلك فإن اختالف المعاملة     . التناسب بين الوسائل المستعملة والهدف المنشود     

   ٣٣".في إطار السوابق القانونية المتسقة للمحكمة
  

  تقييدات حق الشخص في إظهار دينه أو معتقده ١-٣-٢
 مـن العهـد     ١٨ بموجب المادة    الحرية الوحيدة التي يمكن تقييدها من بين الحريات المكفولة        

 إن هذه الحريـة ال يجـوز        ١٨ من المادة    ٣وتقول الفقرة   . الدولي هي حرية إظهار الدين أو المعتقدات      
إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو               "إخضاعها  

وتؤكد اللجنة المعنية بحقـوق     ". آلخرين وحرياتهم األساسية  الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق ا       
فال يسمح بالتقييدات ألسباب غير األسباب المـذكورة        : يتعين تفسيره تفسيرا ضيقا   "اإلنسان أن هذا الحكم     

وال . في هذه الفقرة حتى وإن سمح بهذه األسباب لتقييد حقوق أخرى يحميها العهد مثل األمـن القـومي                 
ييدات إال لألغراض المنصوص عليها ويجب أن تكون متصلة اتصاال مباشرا ومتناسـبة             يمكن تطبيق التق  

 وتضيف اللجنة إضافة هامة وهى أن التقييـدات         ٣٤".بصورة مباشرة مع الحاجة المحددة التي تستند إليها       
ـ           "على الحق في إظهار الدين أو المعتقد         ي ال يجب أن تطبق بطريقة تؤدى إلى إبطال الحقوق المكفولة ف

أن تفرض ألغراض تمييزية أو أن تطبق بطريقـة         " بالطبع   ب وأخيرا فإن هذه القيود ال يج      ٣٥".١٨المادة  
  ٣٦.تمييزية

وعندما تلجأ الدول األطراف إلى فرض تقييدات على الحق في إظهار الدين أو المعتقد فإنـه                
  يجب عليها أن تكفل أن هذه التقييدات

 ؛")ها القانونيفرض("تمتثل لمبدأ الشرعية القانونية  

 ؛١٨ من المادة ٣ال تفرض إال لغرض أو أكثر من األغراض المذكورة في الفقرة  

 وأخيرا) مبدأ التناسب(ضرورية لتحقيق الغرض المقصود  

  .ليست تمييزية ولكنها تطبق بطريقة موضوعية ومعقولة 
لن اللجنة أن هذا   كتبرير محتمل لتقييد حرية إظهار الدين أو المعتقد تع         األخالقوفى صدد مفهوم    

تقييد حرية إظهار الـدين أو      "المفهوم يستمد من كثير من التقاليد االجتماعية والفلسفية والدينية وبالتالي فإن            
  ٣٧".المعتقد لغرض حماية اآلداب يجب أن يستند إلى مبادئ غير مستمدة من تراث وحيد دون غيره

  .٨٤ المرجع نفسه، الفقرة ٣٢                                                           
 صوتا ١٢كمة بأغلبية فقد خلصت المح. لم يكن قرار المحكمة المنعقدة بكامل هيئتها إجماعيا في هذه القضية. ٨٨-٨٧ المرجع نفسه، الفقرتان ٣٣

  .٧ صوتا مقابل ١٢ كانت نتيجته ١٤ باالرتباط بالمادة ٩ من االتفاقية في حين أن التصويت على المادة ٩ إلى عدم وجود انتهاك للمادة ٥مقابل 
  .٨، الفقرة ١٤٥، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٣٤
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٣٥
  .لمرجع نفسه ا٣٦
  . المرجع نفسه٣٧
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 لبعض القيـود المشـروعة مثـل        األشخاص الذين يخضعون فعال   "وتقول اللجنة بعد ذلك إن      
السجناء يواصلون التمتع بحقوقهم في إظهار دينهم أو معتقدهم إلى أقصى حد يتمشى مع الطابع المحـدد                 

  ٣٨".للقيد المفروض عليهم
يشكو مقدم الشكوى وهو من أفراد السيخ من انتهاك المـادة            سنغ بهنت ضد كندا   وفى قضية   

وفحصت اللجنة هـذه    .  رفضه ارتداء خوذة السالمة أثناء عمله       من العهد نتيجة إنهاء عقد عمله بعد       ١٨
 من العهد وخلصت إلى أنه إذا كان اشتراط ارتداء خوذة صلبة يعتبـر              ٢٦ و   ١٨المسألة تحت المادتين    

 من المـادة    ٣ الفقرة   في فهو تقييد تبرره اإلشارة إلى األسس المحددة         ١٨أمرا يثير قضية بموجب المادة      
رى إذا اعتبر ذلك تمييزا فعليا ضد أشخاص ينتمون إلى مذهب السيخ بموجب المادة              ومن ناحية أخ  . ١٨
فإن التشريع الذي يتطلب حماية العمال لدى الجهات االتحادية من اإلصابات والصدمات الكهربائيـة       "٢٦

  ٣٩".بارتداء خوذة صلبة ينبغي أن يعتبر تشريعا معقوال ويهدف إلى أغراض موضوعية تتمشى مع العهد
*****  

 مـن   ٣واألسباب التي تسمح بتقييد حرية إظهار دين الشخص أو معتقده والتي ترد في الفقرة               
 ١٨ من المـادة     ٣ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تشبه األسباب التي نجدها في الفقرة             ١٢المادة  

تكـون ضـرورية     "و" يفرضها القـانون  "وهكذا يمكن فرض هذه التقييدات بشرط أن        . من العهد الدولي  
لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين وحريـاتهم                 

وبكلمات أخرى يجب أن تكون التدابير التي يتم اللجوء إليها متناسبة مع الهـدف المشـروع                ". األساسية
  . المنشود

*****  
ال يجـوز إخضـاع     "ية األوروبية لحقوق اإلنسان إنه       من االتفاق  ٩ من المادة    ٢وتقول الفقرة   

حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده إال للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع                 
ديمقراطي لصالح السالمة العامة ولحماية النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامـة أو لحمايـة                 

. وتشمل األسباب المذكورة في مادتها تلك الموجودة في المعاهدتين األخريين         ". محقوق اآلخرين وحرياته  
. وهكذا نشهد التقاء هاما بشأن القضية الكبرى المتمثلة في تقييد حرية إظهار دين الشـخص أو معتقـده                 

اب  من االتفاقية األوروبية تشترط وجوب أن تكون القيود المفروضة لألسـب           ٩ من المادة    ٢ولكن الفقرة   
ولذلك يجب أن يكون اختبار الضرورة هنـا فـي          ". في مجتمع ديمقراطي  "التي يتم التذرع بها ضرورية      

  . ضوء احتياجات مجتمع يستند إلى نظام دستوري ديمقراطي
 كوكيناكس ضـد اليونـان     في قضية    ٩وقد فحصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان المادة        

 المعـدل   ١٣٦٣/١٩٣٨التبشير في اليونان، حيث إن القانون رقـم         المتعلقة بأحد شهود يهوه الذي أدين ب      
 ٤٠).١٩٤٠-١٩٣٦( جعل التبشير جريمة أثناء حكم ميتاكسس الـديكتاتوري          ١٦٧٢/١٩٣٩بالقانون رقم   

وقد حكمت محكمة السيتي الجنائية على مقدم الشكوى بالحبس لمدة أربعة أشهر وتم تحويل الحكم إلـى                 
وبعد االستئناف خفضت محكمة االستئناف في كريـت عقوبـة          .  دراخمه ١٠،٠٠٠عقوبة مالية وغرامة    

 وكان مقدم الشكوى وزوجته قـد ألقـى القـبض           ٤١.السجن إلى ثالثة أشهر مع تحويلها إلى عقوبة مالية        

  .٨، الفقرة ١٤٦-١٤٥ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٨                                                           
الوثائق : ، في وثيقة األمم المتحدة)١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٩اآلراء المعتمدة في ( سنغ بندهار ضد كندا. ك، ٢٠٨/١٩٨٦ البالغ رقم ٣٩

  .٢-٦الفقرة ؛ ٥٤، الصفحة )المجلد الثاني (A/45/40، الرسمية للجمعية العامة
٤٠ Eur. Court HR, Case of Kokkinakis v. Greece, judgment of 25 May 1993, Series A, No. 260-A, p. 12, para. 16.  
  .١٠-٩، الفقرتان ١٠- ٨ المرجع نفسه، الصفحات ٤١
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ويشـكو مقـدم    . عليهما في بيت امرأة متزوجة من رئيس جوقة الترتيل في الكنيسة األرثوذكسية المحلية            
  ٤٢. إدانته كانت تقييدا غير قانوني لممارسة حقه في حرية الدينالشكوى أساسا من أن

واعتبرت المحكمة األوروبية أن إدانة السيد كوكيناكس تمثل تدخال في حقه في إظهار دينه أو               
تتجه إلى تحقيق   ) ٢(؛ و "يفرضها القانون ) "١: ( إال إذا كانت هذه اإلدانة     ٩معتقده مما يتناقض مع المادة      

لتحقيق هـذه   " ضرورية في مجتمع ديمقراطي   ) "٣( و ٢ن األهداف المشروعة في الفقرة      واحد أو أكثر م   
  : وتناولت المحكمة مختلف هذه المسائل على النحو التالي٤٣.األهداف

 في الرد على حجة مقدم الشكوى بأن التشريع اليونـاني ال            ؟"يفرضه القانون "هل كان التدخل    
   الحظت المحكمة أن٤٤،لجريمة التبشير" المحتوى الموضوعي"يصف 

فالحاجة إلى تجنب التصـلب المفـرط       . صياغة كثير من القوانين ليست دقيقة دقة مطلقة       "
والى مواكبة الظروف المتغيرة تعنى أن كثيرا من القوانين البد أن تصاغ حتما بعبـارات               

. وتندرج أحكام القانون الجنائي بشأن التبشير في إطار هـذه الفئـة           ... غامضة بقدر ما    
 ٤٥".ويتوقف تفسير وتطبيق هذه القوانين على الممارسة

مجموعة من السوابق القضـائية الوطنيـة       "ولكن في القضية المعروضة أمام المحكمة يوجد        
 وتمكـن مقـدم     ١٩٣٦مما يمثل استكماال ألحكام قانون      " التي نشرت ويمكن الرجوع إليها    ... المستقرة  

في " يفرضه القانون " ويستتبع ذلك أن التدبير موضع الشكوى        ؛"تنظيم سلوكه في هذه المسألة    "الشكوى من   
  ٤٦. من االتفاقية األوروبية٩ من المادة ٢إطار الفقرة 

 خلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى ظروف القضية هل كان التدبير مفروضا لهدف مشروع؟ 
ن التدبير المطعون فيـه     كا"والعبارات الفعلية المستخدمة في القرارات ذات الصلة الصادرة عن المحكمة           

، وهو حماية حقوق وحريات اآلخـرين،       ٩ من المادة    ٢يسعى إلى إحراز هدف مشروع بموجب الفقرة        
بأنه يتعين على الدولة الديمقراطية أن تكفل       "، وقد احتجت الحكومة في الواقع       "الذي استندت إليه الحكومة   

ستتحول فـي    "٩ من المادة    ٢وأن الفقرة   " االتمتع السلمي بالحريات الشخصية لكل من يعيش في أراضيه        
يقظة في حماية المعتقدات الدينيـة لإلنسـان        "إال إذا كانت الدولة     " الممارسة العملية إلى مادة باطلة تماما     

  ٤٧".وكرامته من محاوالت التأثير عليها بوسائل غير أخالقية أو وسائل خادعة
 االختبار الحاسم الذي فشلت قضايا       هذا هو  ؟"ضروريا في مجتمع ديمقراطي   "هل كان الحظر    

ضروري "واالختبار المتمثل فيما هو     . عديدة من اجتيازه بموجب مواد االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان        
هو الضمانة النهائية ضد التدخل في تمتع الشخص بحرياته األساسـية تـدخال ال              " في مجتمع ديمقراطي  

  .جتمع متعدد ومتسامحيمكن اعتباره تحت أي احتمال ضروريا في م
في تقدير وجـود ضـرورة التـدخل        ... بهامش تقديري ما    "ورغم أن الدول المتعاقدة تتمتع      

فإن هذا الهامش يخضع لإلشراف األوروبي، ويشمل كال التشريع والقرارات التي تطبق هـذا          ... ومداه،  
كمة األوروبية فـي قضـية   وكانت مهمة المح". التشريع، بل وتلك القرارات الصادرة عن محكمة مستقلة  

تحديد ما إن كانت التدابير المتخذة على الصعيد الوطني لها          "استنادا إلى ذلك هي      كوكيناكس ضد اليونان  
  ٤٨".ما يبررها من ناحية المبدأ وإن كانت متناسبة

  .٢٨، الفقرة ١٦ المرجع نفسه، الصفحة ٤٢                                                           
  .٣٦، الفقرة ١٨ المرجع نفسه، الصفحة ٤٣
  .٣٨، الفقرة ١٩لصفحة  المرجع نفسه، ا٤٤
  .٤٠ الفقرة ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ٤٥
  .٤١ و ٤٠، الفقرتان ٢٠-١٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٤٦
  .٤٢ و ٤٤، الفقرتان ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٤٧
  .٤٧، الفقرة ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ٤٨



 حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع:  بعض الحقوق الرئيسية األخرى–الفصل الثاني عشر 

 ٤٨٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : إقامة العدلحقوق اإلنسان في مجال 

  :أما من ناحية معنى التبشير فقد رأت المحكمة أوال
فاإلشـهاد المسـيحي    . ة والتبشير غير السليم   أنه يتعين التمييز بين القيام بشهادة المسيحي      "

 برعاية المجلس العـالمي     ١٩٥٦يناظر اإلنجيلية الحقة التي يصفها تقرير وضع في عام          
أما التبشير غير   . للكنائس بأنها رسالة جوهرية ومسؤولية أساسية لكل مسيحي وكل كنيسة         

 التقرير إن هذا التبشير غير      ويقول هذا . السليم فهو يمثل إفسادا أو تشويها لإلنجيلية الحقة       
السليم قد يأخذ شكل أنشطة لتقديم مطبوعات أو مزايا اجتماعية بغية اكتساب أعضاء جدد              
لكنيسة أو ممارسة ضغط غير سليم على األشخاص الذين يعانون من محنة أو احتياج؛ بل               

ة الفكر  وقد يستتبع استعمال العنف أو غسيل المخ؛ وهو عموما ال يتمشى مع احترام حري             
  ٤٩".الوجدان والدين لآلخرين

 أوضحت أن المعايير المتبعة في التشريع       ١٣٦٣/١٩٣٨ في القانون رقم     ٤ولكن دراسة المادة    
اقتصار هدفها على معاقبة التبشير غير السليم، وهو مـا          "اليوناني يمكن توفيقها مع ما سبق في حالة وبقدر          

أن "  ومن ناحية أخرى الحظـت المحكمـة   ٥٠".هذه القضيةال ترغب المحكمة أن تعرفه تعريفا مجردا في    
 ولم تحدد ٤المحاكم اليونانية قد أثبتت في حيثياتها مسؤولية مقدم الشكوى بمجرد إشارتها إلى صياغة المادة 

لم يكن هناك بـين الحقـائق التـي         "والواقع  ". بقدر كاف كيف حاول المتهم إقناع جاره بوسائل غير سليمة         
أن قناعة مقدم الشكوى كان لها      " ويستتبع ذلك أنه لم يثبت       ٥١".محاكم ما يبرر هذا االستنتاج    استشهدت بها ال  

وأن التدبير المطعون فيه ال يبدو لهذا       " ما يبررها في ظروف القضية على أساس أية حاجة اجتماعية عاجلة          
لحمايـة  ... مقراطي  ضروريا في مجتمع دي   ’متناسبا مع الهدف المشروع المنشود ولم يكن بالتالي         "السبب  

  ٥٢. في القضية٩وبكلمات أخرى حدث انتهاك للمادة ". ‘ حقوق وحريات اآلخرين
وهى  ريف ضد اليونان  ش من االتفاقية األوروبية في قضية       ٩وتبين أيضا وجود انتهاك للمادة      

. دوبـى قضية ذات خلفية تاريخية معقدة وتتعلق بحق المسلمين في تنظيم انتخابات لوظيفة المفتى في رو              
 من خالل مرسوم تشريعي دخل      ١٩٩٠ديسمبر  / كانون األول  ٢٤وكانت الحكومة قد ألغت هذا الحق في        

فبرايـر  / شباط ٤ المؤرخ في    ١٩٢٠حيز التنفيذ بأثر رجعي عندما أصدر البرلمان اليوناني القانون رقم           
ى في رودوبى بعد وفاة     وكانت الطلبات قد قدمت إلى الحكومة لتنظيم انتخابات لشغل وظيفة المفت          . ١٩٩١

 ٢٨ومع عدم وجود رد من الحكومة تم إجراء االنتخابات في المساجد بعد الصالة يـوم                . المفتى السابق 
وتم انتخاب مقدم الشكوى مفتيا وقام مع المسلمين اآلخرين بـالطعن أمـام             . ١٩٩٠ديسمبر  /كانون الثاني 

ديسـمبر  / كانون األول  ١٢ وفى   ٥٣. الوظيفة المحكمة العليا في قرار الحكومة بتعيين شخص آخر في هذه         
 مـن   ١٧٦ و   ١٧٥ قضت محكمة سالونيكا الجنائية بأن مقدم الشكوى مذنب بموجـب المـادتين              ١٩٩٤

ولقيامه علنا بارتداء الـزي     ‘ ألحد األديان المعروفة  ’بتهمة اغتصاب وظائف رجل دين      "القانون الجنائي   
 على مقدم الشكوى بحكم مخفف بالحبس لمدة ثمانية          وحكم ٥٤".الخاص به دون أن يكون له الحق في ذلك        

وتم تخفيف  . أشهر تم تخفيضها بعد ذلك إلى ستة أشهر بعد االستئناف مع تأييد محكمة االستئناف لإلدانة              
  ٥٥.العقوبة إلى غرامة

  .٤٨، الفقرة ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ٤٩                                                           
بالتحديد أي محاولة مباشرة "يعنى " التبشير" بصيغته المعدلة إن ١٣٦٣/١٩٣٨من القانون رقم ) ٢ (٤ل المادة وتقو.  المرجع نفسه، الموضع نفسه٥٠

بهدف تقويض هذه المعتقدات سواء بأي شكل ) eterodoxos(أو غير مباشرة للتدخل في المعتقدات الدينية ألي شخص من أتباع فكر ديني مختلف 
م إغراء أو دعم معنوي أو مساعدة مادية أو بوسائل التزييف أو باالستفادة من افتقار الشخص إلى التجربة أو من أشكال اإلغراء أو الوعد بتقدي

  .١٦، الفقرة ١٢، الصفحة "باالستفادة من حسن طويته أو احتياجه أو انخفاض مستواه الفكري أو من سذاجته
  .٤٩، الفقرة ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ٥١
  .٥٠ و ٤٩، الفقرتان ٢٢ و ٢١  المرجع نفسه، الصفحتان٥٢
٥٣ Eur. Court HR, Case of Serif v. Greece, judgment of 14 December 1999, Reports 1999-IX, p. 79, paras. 9-12.  
  .١٣؛ واالستشهاد الوارد هنا من الفقرة ١٦ و ١٥ و ١٣، الفقرات ٨٠-٧٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٥٤
  .١٧ و ١٦رتان ، الفق٨٠ المرجع نفسه، الصفحة ٥٥
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ويشكو مقدم الشكوى أمام المحكمة األوروبية من أن إدانته تمثل تدخال ال مبرر له في حقه في     
  ٥٦.را ليمارس دينه مع كل من ينشد اإلرشاد الروحي لديهأن يكون ح

 مـن   ١ في حقه بموجب الفقرة      تدخال"وخلصت المحكمة أوال إلى أن إدانة مقدم الشكوى تمثل          
؛ ويأتي ذلك من الحقائق     "‘ التعليم] و[بالتعبد  ... بإظهار دينه   ... مع جماعة وعلنا    ’ من االتفاقية    ٩المادة  

دانة، والتي جاء فيها أن مقدم الشكوى قد أصدر رسالة عن المغزى الـديني ألحـد                التي استندت إليها اإل   
 ولكـن   ٥٧.األعياد، وأنه ألقى خطبة في تجمع ديني وأنه ارتدى زي أحد الزعماء الدينيين وما إلى ذلـك                

نظرا ألنه يتنـاقض فـي      " محددا بنص "المحكمة لم تجد من الضروري معالجة مسألة ما إن كان التدخل            
  . ألسباب أخرى٩األحوال مع المادة جميع 

 مـن   ٢بموجب الفقـرة     يهدف إلى غرض مشروع   وبعد ذلك قبلت المحكمة أن التدخل كان        
مقدم الشكوى لم يكن الشخص الوحيد الـذي        "نظرا ألن   " النظام العام " من االتفاقية، وهو حماية      ٩المادة  

. ينت السلطات شخصا آخـر لهـذا المنصـب        ، بعد أن ع   "يدعى أنه اإلمام الديني للمجتمع المحلى المسلم      
أن "واحتجت الحكومة بأن التدخل كان يهدف إلى غرض مشروع ألن حماية سلطة المفتى الشرعي تعنى                

   ٥٨".المحاكم المحلية تسعى إلى الحفاظ على النظام وسط جماعة دينية بعينها وفى المجتمع عموما
أشارت المحكمة إلـى     مجتمع ديمقراطي كان التدخل ضروريا في     وأخيرا وعند النظر فيما إن      

مجتمع "حرية الفكر والوجدان والدين هي إحدى الركائز في " والذي جاء فيه أن كوكيناكسحكمها في قضية   
   ومع ذلك فإن من الصحيح أنه٥٩.عن المجتمع الديمقراطي" ال يمكن فصلها"وأن التعددية " ديمقراطي

ضع بعض القيود على حرية الدين للتوفيق       قد يكون من الضروري في مجتمع ديمقراطي و       " 
حاجة اجتماعية  ’ولكن أي قيد من هذا القبيل يجب أن يناظر          ... بين مصالح مختلف المجموعات الدينية      

  ٦٠".‘ متناسبا مع الهدف المشروع المنشود’ويجب أن يكون ‘ ملحة
مجموعـة  أن معاقبة شخص لمجرد أنه تصرف بوصفه زعيما دينيا ل        "ومع ذلك رأت المحكمة     

 ٦١".تتبعه عن طيب خاطر ال يمكن اعتباره منسجما مع متطلبات التعددية الدينية في مجتمع ديمقراطـي               
وأن " غافلة عن أن هناك في رودوبى مفتيا معينا رسميا إلى جانـب مقـدم الشـكوى               "ولم تكن المحكمة    

ن تصرفاته تقـوض  إدانة مقدم الشكوى كانت ضرورية في مجتمع ديمقراطي أل       "الحكومة قد احتجت بأن     
ومع ذلك أشارت المحكمـة     ". النظام الذي وضعته الدولة لتنظيم الحياة الدينية للجالية المسلمة في المنطقة          

أي إشارة على أن مقدم الشكوى قد سعى في أي وقت إلى ممارسة وظـائف قضـائية                 "إلى أنه ال يوجد     
". ‘ األديان المعروفة ’ن رجال الدين ألحد     وإدارية ينص عليها التشريع المتعلق برجال اإلفتاء وغيرهم م        

أنه يتعين على الدولة في المجتمعات الديمقراطية أن تتخذ تدابير تكفل بقاء الجاليـات              "ولم تعتبر المحكمة    
  ٦٢".الدينية أو وضعها تحت قيادة موحدة

بأنه تعـين علـى السـلطات فـي         "وبقى على المحكمة بعد ذلك أن تنظر في حجة الحكومة           
المحددة الخاصة بهذه القضية أن تتدخل لتجنب ظهور التوتر بين المسلمين في رودوبى وبـين               الظروف  

وأصدرت المحكمة الرد الهام التالي علـى       ". المسلمين والمسيحيين في المنطقة وكذلك بين اليونان وتركيا       
  :هذه الحجة

  .٣٦، الفقرة ٨٤ المرجع نفسه، الصفحة ٥٦                                                           
  .؛ والتشديد مضاف٣٩، الفقرة ٨٥ المرجع نفسه، الصفحة ٥٧
  .٤٥ و٤٣، الفقرتان ٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ٥٨
  .٤٩، الفقرة ٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٥٩
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٦٠
  .٥١، الفقرة ٨٨ المرجع نفسه، الصفحة ٦١
  .٥٢، الفقرة ٨٨ نفسه، الصفحة  المرجع٦٢
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جالية دينيـة   رغم أن المحكمة تعترف بأنه من الممكن أن يظهر التوتر في حاالت انقسام              "
ودور . أو غيرها من الجاليات فإنها تعتبر أن هذه نتيجة ال يمكن تجنبها من نتائج التعددية              

السلطات في هذه الظروف ليس القضاء على سبب التوتر بإلغاء التعدديـة ولكـن كفالـة                
  ٦٣."التسامح بين المجموعات المتنافسة

ور التوتر فإن الحكومة لم تشر إلى أية        والحظت المحكمة أنه باستثناء اإلشارة العامة إلى ظه       
اضطرابات حدثت فعال أو كان يمكن أن تحدث بين المسلمين في رودوبى بسبب وجود اثنين من الزعماء                 

يمكن أن يبرر وصف خطر التوتر بين       "وباإلضافة إلى ذلك فإنها ترى أنه لم يتم إيراد أي شئ            ". الدينيين
   ٦٤".وتركيا بأنه خطر أكثر من مجرد احتمال بعيد جداالمسلمين والمسيحيين أو بين اليونان 

كان "وفى ضوء هذه االعتبارات خلصت المحكمة إلى أنه لم يتم إثبات أن إدانة مقدم الشكوى                
ونتيجة لذلك فإن التدخل في حقه ". ‘ حاجة اجتماعية ملحة’لها ما يبررها في ظروف القضية على أساس     

لحمايـة  ... ضروريا في مجتمع ديمقراطي     "ماعة وعلنا، لم يكن تدخال      إظهار دينه بالتعبد والتعليم في ج     
 كانـت موضـعا     ٩ وينجم عن ذلك أن المادة       ٦٥. من االتفاقية  ٩ من المادة    ٢بموجب الفقرة   " النظام العام 
  . لالنتهاك

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسـان هـي قضـية           ٩والقضية الثالثة التي تتصل بالمادة      
وتتعلق بااللتزام المفروض على مقدمي الشـكوى بحلـف يمـين            وآخرين ضد سان مارينو   بوسكارينى  

وفـى رأى   . يتضمن إشارة إلى األناجيل المقدسة وإال فقدوا مقاعدهم في برلمان جمهورية سان مـارينو             
في الوقت المذكور أن ممارسة حق سياسي أساسي مثـل          "مقدمي الشكوى ثبت في جمهورية سان مارينو        

 ومـن جانبهـا     ٦٦. من االتفاقية  ٩انتهاكا للمادة   " فة برلمانية يخضع إلعالن ممارسة دين بعينه      شغل وظي 
صياغة القسم المذكور ليست صياغة دينية ولكنها باألحرى صياغة تاريخيـة وذات            "أعلنت الحكومة أن    

  ٦٧.مي الشكوىولذلك فإن هذا القسم ال يعنى تقييد حرية الدين لمقد". مغزى اجتماعي وتستند إلى التراث
 بشأن حرية الفكـر والوجـدان       كوكيناكسوأعادت المحكمة تأكيد حكمها األساسي في قضية        

 الحرية في اعتناق أو عدم اعتناق معتقـدات         في جملة أمور  تستتبع  "والدين وأضافت قائلة إن هذه الحرية       
يشكل بالفعل  "نجيل  وإلزام مقدمي الشكوى بحلف يمين على اإل      ". دينية وممارسة أو عدم ممارسة أي دين      

نظرا ألنه يتطلب منهم حلف يمين الوالء لدين بعينه         " من االتفاقية،    ٩ من المادة    ٢في إطار الفقرة    " تقييدا
 وهكذا نشأ السؤال عما إن كان هذا التدخل يمكن تبريـره بوصـفه              ٦٨".وإال فقدوا مقاعدهم في البرلمان    

د أو أكثر من األهداف المشروعة المحددة فـي         محددا في القانون وضروري في مجتمع ديمقراطي لواح       
  .٩ من المادة ٢الفقرة 

 مـن   ٥٥، نظرا ألنه يستند إلى البـاب        "محدد فى القانون  "وخلصت المحكمة إلى أن التدبير      
 الذي يحدد   ١٧٠٩يونيو  / حزيران ٢٧ الذي يشير إلى المرسوم المؤرخ في        ١٩٥٨قانون االنتخابات لعام    

 وبدون أن تحدد المحكمة في هذه القضية مـا إن           ٦٩.أن يحلفه أعضاء البرلمان   صيغة اليمين الذي يتعين     
 مـن االتفاقيـة خلصـت       ٩ من المـادة     ٢ تبرر التدخل في إطار الفقرة       أهداف مشروعة كان هناك أي    

ولكن . المحكمة إلى أنها ال يساورها شك في أن قانون سان مارينو يضمن عموما حرية الوجدان والدين               
  .٥٣، الفقرة ٨٨ المرجع نفسه، الصفحة ٦٣                                                           

  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٦٤
  .٥٤، الفقرة ٨٨ المرجع نفسه، الصفحة ٦٥
٦٦ Eur. Court HR, Case of Buscarini and Others v. San Marino, judgment of 18 February 1999, Reports 1999-I, p. 612, paras. 

12-13, and p. 615, para. 30 (quotation).  
  .٣٢، الفقرة ٦١٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٧
  .٣٤، الفقرة ٦١٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٨
  .٣٥، الفقرة ٦١٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٩
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فإن مطالبة مقدمي الشكوى بحلف يمين على اإلنجيل يعنـى مطالبـة            "ة المعروضة عليها    في حالة القضي  
 مـن   ٩وهو مطلب ال يتمشى مع المادة       " اثنين من ممثلي الشعب المنتخبين بحلف يمين الوالء لدين بعينه         

  وبكلمات أخرى فإن التدخل لم يكن ضروريا في مجتمـع          ٧٠.االتفاقية وبذلك تكون قد تعرضت لالنتهاك     
  . ديمقراطي

  
   حاالت الحظر على حرية الشخص في إظهار دينه أو معتقده ٢-٣-٢

  :األفعال التالية" تحظر بالقانون" التي ٢٠ من العهد الدولي باالقتران بالمادة ١٨يجب قراءة المادة 
 )٢٠ من المادة ١الفقرة " (دعاية للحرب"أية  

دينية تشكل تحريضا على التمييز أو العـداوة أو         دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو ال       "أية   
  ٧١).٢٠ من المادة ٢الفقرة " (العنف

 من األوقات كـأداة     في أي وقت   يستعمل   أالوينجم عن ذلك أن إظهار الدين أو المعتقد يجب          
وتؤكد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن أي تقييد يتخـذ عمـال            . لتشجيع الحرب أو الدعوة إلى الكراهية     

، ٢٠ال يجوز التذرع به تبريرا الشتغال أية دولة طرف، مخالفة للمادة            " من العهد    ٤ من المادة    ١قرة  بالف
في الدعاية للحرب أو الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو                 

 للحرب والتحريض الديني على      وينطوي تقيد الدول األطراف قانونا بحظر الدعاية       ٧٢".العداوة أو العنف  
التمييز والعداوة والعنف على أن الدول األطراف تضطلع أيضا بواجب قانوني لكفالة احترام هذا الحظر               

  .في الممارسة العملية

لكل شخص الحق في إظهار دينه إما على حدة أو أمام المأل وإما بمفرده أو مع 
  .جماعة

قده أنشطة مثل التعبد وإقامة الشعائر ويجوز أن يشمل إظهار دين الشخص أو معت
  .والممارسة والتعليم والتبشير والطقوس

  ويجوز إخضاع حق الشخص في إظهار دينه بتقييدات شريطة أن تكون هذه التقييدات
 ينظمها القانون •

أو الصحة ) العام(مفروضة لحماية هدف مشروع أي السالمة العامة أو النظام  •
  أو حقوق اآلخرين وحرياتهم)العامة(أو اآلداب ) العامة(

 .ضرورية لحماية الهدف المشروع •

وعلى الصعيد األوروبي تؤدى فكرة المجتمع الديمقراطي دورا محوريا في تحديد 
 .ضرورة التدابير التي تقيد حق الشخص في إظهار دينه أو معتقده

  

  .٣٩، الفقرة ٦١٧ المرجع نفسه، الصفحة ٧٠                                                           
  .٧فقرة ، ال١٤٥، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٧١
 A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: عدم التقيد بأحكام العهد أثناء حالة الطوارئ، في وثيقة األمم المتحدة) ٧٢ (٢٩ التعليق العام رقم ٧٢
  ).هـ (١٣، الفقرة ٢٠٦، الصفحة )المجلد األول(
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  حرية الدين والتعليم في المدارس العامة  ٤-٢
حرية اآلباء أو األوصياء القانونيين في كفالـة تلقـي          "إلنسان إن   تقول اللجنة المعنية بحقوق ا    

تتصل بضـمانات   " من العهد    ١٨ من المادة    ٤بموجب الفقرة   " أوالدهم تعليما دينيا وأخالقيا وفقا لقناعاتهم     
ويعنى ذلك في جملة أمور أن الفقرة       ". ١٨ من المادة    ١حرية تعليم أي دين أو معتقد المذكورة في الفقرة          

تسمح بإعطاء دروس في المدارس العامة في موضوعات مثل التاريخ العـام            " من العهد    ١٨ن المادة    م ٤
التعليم العام الذي يشمل تعليم  "ولكن  " لألديان واألخالق إذا تم تقديم هذا التعليم بطريقة محايدة وموضوعية         

لى إعفاءات غير تمييزيـة أو       إال إذا تم النص ع     ١٨ من المادة    ٤دين أو معتقد بعينه يتعارض مع الفقرة        
  ٧٣".بدائل غير تمييزية تفي برغبات اآلباء واألوصياء

 مـن   ١٨ من المادة    ٤يشكو كاتب البالغ من انتهاك الفقرة        هارتيكاينن ضد فنلندا  وفى قضية   
 العهد نتيجة النص في التشريع الفنلندي على تعليم تاريخ األديان واألخالق بدال من التعليم الديني للطلبـة                

وكان مقدم الشـكوى، وهـو مـدرس        . الذين يعترض آبائهم أو أوصيائهم القانونيون على التعليم الديني        
. وعضو في اتحاد المفكرين األحرار في فنلندا؛ يريد أن تكون هذه الفرص البديلة محايدة وغير إلزاميـة                

ألديـان واألخـالق ال      إلى أن هذا التعليم البديل في تـاريخ ا         تواختلفت اللجنة مع مقدم الشكوى وخلص     
" تم تقديمه بطريقـة محايـدة وموضـوعية       " من العهد إذا     ١٨ من المادة    ٤يتعارض بحد ذاته مع الفقرة      

وفى جميع األحوال فإن التشريع المطعون      ". قناعات اآلباء واألوصياء الذين ال يؤمنون بأي دين       "ويحترم  
 تعليمـا فـي     أو يتلقى أوالدهم تعليما دينيا      فيه يسمح صراحة لآلباء واألوصياء الذين ال يرغبون في أن         

تاريخ األديان واألخالق بالحصول على إعفاء من هذا التعليم من خالل ترتيـب إعطـاء األوالد تعليمـا                
  ٧٤.مشابها خارج المدرسة

*****  
 من االتفاقية األمريكية حق اآلباء واألوصياء حسب الحالة في          ١٢ من المادة    ٤وتضمن الفقرة   

  . زم للتعليم الديني واألخالقي ألطفالهم أو الخاضعين لرعايتهم بما يتفق مع قناعاتهم الخاصةاتخاذ ما يل
*****  

 من االتفاقية األوروبية ال تتضمن ضمانا مشابها فإن الجملة الثانيـة مـن              ٩ورغم أن المادة    
  : لالتفاقية تعلن ما يلي١ من البروتوكول رقم ٢المادة 

االضطالع بها في صدد التعليم والتدريس تحترم الدولة حق         عند ممارسة أية وظائف يتم      "
  ".اآلباء في كفالة هذا التعليم والتدريس وفقا لقناعاتهم الدينية والفلسفية

وترى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن هذه الجملة، وهى إضافة إلى الحق األساسي في              
  ٧٥التعليم الذي تضمنه الجملة األولى من المادة،

" أي وظيفـة  " وهى تتحدث عن     –مة للدول المتعاقدة في ممارسة كل وظيفة على حدة          ملز"
 تضطلع بها الدول المتعاقدة في مجال التعليم والتدريس، بما في ذلك الوظـائف التـي                –

  ٧٦."تتألف من تنظيم وتمويل التعليم العام

  .٦ة ، الفقر١٤٥ الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٧٣                                                           
الوثائق الرسمية للجمعية : في وثيقة األمم المتحدة) ١٩٨١أبريل / نيسان٩اآلراء المعتمدة في (هارتيكاينن ضد فنلندا . ، أ٩/٤٠ البالغ رقم ٧٤

  .٤-١٠، الفقرة ١٥٢، الصفحة A/36/40، العامة
٧٥ Eur. Court HR, Case of Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen, judgment of 7 December 1976, Series A, No. 23, p. 26, para. 52.  
  .٥٠، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ٧٦
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اإلمكانيـة أمـر    يهدف باختصار إلى ضمان إمكانية التعددية في التعليم وهـذه           "وهذا الحكم   
ونظرا للقوة التي تتمتـع بهـا الدولـة         . كما تتوخاه االتفاقية  " المجتمع الديمقراطي "جوهري للحفاظ على    

 ولـذلك   ٧٧".الحديثة فإنه يجب تحقيق هذا الهدف أوال وقبل كل شئ من خالل التدريس الذي توفره الدولة               
اعات اآلباء سواء كانت دينية أو فلسفية مـن         تأمر الدولة باحترام قن    "١ من البروتوكول رقم     ٢فإن المادة   

  ٧٨".ال تسمح بتمييز بين التعليم الديني والمواد األخرى"وهى لذلك " خالل كامل البرنامج التعليمي للدولة
   من البروتوكول٢ولكن الجملة الثانية من المادة 

ذات طابع  ال تمنع الدول من أن تقدم من خالل التدريس أو التعليم معلومات أو معارف               " 
بل إنها ال تسمح لآلباء باالعتراض على إدماج هذا         . ديني أو فلسفي مباشر أو غير مباشر      

التدريس أو التعليم في المنهج المدرسي وإال فإن كل التدريس المؤسسي قد يصـبح غيـر            
  ٧٩".ممكن من الناحية العملية

  وهذا الحكم
تؤدى الوظائف التي تضـطلع     ينطوي من ناحية أخرى على أنه يجب على الدولة، عندما           "

بها في صدد التعليم والتدريس، أن تحرص على تقديم المعلومات أو المعارف الداخلة في              
ويحظر على الدولة أن تسـعى إلـى        . المنهج الدراسي بطريقة موضوعية ونقدية وتعددية     

. آلبـاء تحقيق هدف التلقين الذي قد يعتبر من نوع ال يحترم القناعات الدينية أو الفلسفية ل              
  ٨٠".وهذا هو الخط األحمر الذي ال يجب تجاوزه

يعترض مقـدمو الشـكوى علـى        كالتسن وبوسكماتسن وبيدرسون ضد الدانمرك    وفى قضية   
التربية الجنسية المتكاملة واإللزامية في المدارس االبتدائية الدانمركية ويدعون بأن ذلك ينتهك حقـوقهم              

تفاقية في جملة أمور ولكن بعد دراسة التشـريع الـدانمركي            لال ١ من البروتوكول رقم     ٢بموجب المادة   
ورأت المحكمـة أن التشـريع ال يسـتتبع         . لم يتعرض لالنتهاك  ) المادة(خلصت المحكمة إلى أن النص      

بـأي حـال    ] ال يمثل "[وأن هذا الحكم    " تجاوز الحدود التي قد تعتبرها الدولة الديمقراطية مصلحة عامة        "
 ولكن المحكمة أضافت قائلة إنه لكي       ٨١".دعوة إلى نوع معين من السلوك الجنسي      محاولة للتلقين بهدف ال   

فإن السـلطات المختصـة     " يمكن تجنب أي تجاوز في التطبيق من جانب مدرسة بعينها أو مدرس بعينه            
عليها واجب مراعاة أقصى درجات الحرص للتأكد من عدم إهمال القناعات الدينية والفلسفية لآلباء عنـد                

  ٨٢".مستوى بسبب اإلهمال أو االفتقار إلى حسن التقدير أو التبشير الخاطئهذا ال
 إلى وجود انتهاك للجملة الثانية   كامبل وكوزانس ومن ناحية أخرى خلصت المحكمة في قضية        

 نتيجة وجود العقوبة البدنية في إطار التدابير التأديبية في المـدارس            ١ من البروتوكول رقم     ٢من المادة   
  ٨٣.إليها أوالد مقدمو الشكوى وأن هذه العقوبة تتناقض مع قناعاتهم الفلسفيةالتي يذهب 

يحق لآلباء أو األوصياء القانونيين، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تأمين تربية أوالدهم دينيا وخلقيا وفقا 

  .لقناعاتهم الخاصة

  .٥٠، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٧٧                                                           
  .٥١، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٧٨
  .٥٣، الفقرة ٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ٧٩
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٨٠
  .٥٤، الفقرة ٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ٨١
  .٥٤، الفقرة ٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ٨٢
٨٣ Eur. Court HR, Case of Campbell and Cosans, judgment of 25 February 1982, Series A, No. 48, pp. 14-18, paras. 32-38.  
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 فإن ما يتفق مع العهد الدولي هو إعطاء التعليم في المدارس العامة في ومع ذلك
موضوعات مثل التاريخ العام لألديان واألخالق بشرط القيام بذلك بطريقة محايدة 

  .وموضوعية
وتنص االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على أن الدول المتعاقدة تلتزم قانونا بكفالة 

 أو الفلسفية لآلباء أو األوصياء القانونيين في كل وظيفة من احترام القناعات الدينية
  .الوظائف التي تضطلع بها هذه الدول في ميدان التعليم والتدريس

ويعنى ذلك أنه يتعين على الدول أن تحرص على تقديم المعلومات أو المعارف 
ف بطريقة موضوعية ونقدية وتعددية وانه محظور على هذه الدول أن تسعى إلى هد

 .التلقين

  

  دين الدولة واألقليات الدينية  ٥-٢
إن االعتراف بأن أحد األديان يمثل ما يسمى دين الدولة أو أنه مجرد دين رسمي أو تقليدي أو        

ولكن اللجنـة   . دين يعتنقه أغلبية سكان الدولة يمكن أن ينطوي بسهولة على التمييز ضد األديان األخرى             
ال تؤدى إلى االنتقاص من التمتع بأي حقـوق بموجـب           " هذه الحالة    المعنية بحقوق اإلنسان الحظت أن    

، وال إلى أي تمييز ضد معتنقـي األديـان األخـرى أو غيـر               ٢٧ والمادة   ١٨العهد، بما في ذلك المادة      
 من العهد أن    ٢٦ وعلى سبيل المثال، يتناقض مع النص على عدم التمييز الوارد في الفقرة              ٨٤".المؤمنين

بير تقصر التأهل للخدمة الحكومية على أعضاء دين غالب أو إعطـاء مزايـا اقتصـادية                تدا"يتم اعتماد   
  ٨٥".لهؤالء األشخاص أو فرض تقييدات خاصة على ممارسة أديان أخرى

ضـمانات هامـة ضـد    " من العهد تنص علـى  ٢٠ من المادة ٢وتشير اللجنة إلى أن الفقرة  
وعات الدينية لممارسة حقوقها المكفولة في المـادتين        انتهاكات حقوق األقليات الدينية وغيرها من المجم      

  ٨٦". وضد أعمال العنف أو االضطهاد الموجهة ضد هذه المجموعات٢٧ و ١٨
وأخيرا تؤكد اللجنة أنه إذا كانت مجموعة من المعتقدات تعامل بوصفها عقيدة رسـمية فـي                

، أو في الممارسة العملية فإن ذلك ال        الدساتير أو اللوائح أو اإلعالنات الصادرة عن األحزاب الحاكمة الخ         
 أو غيرها من الحقوق المعترف      ١٨يجب أن يؤدى إلى أي انتقاص من الحريات المكفولة بموجب المادة            

  ٨٧".بها بموجب العهد وال إلى أي تمييز ضد األشخاص الذين ال يقبلون العقيدة الرسمية أو يعارضونها

أن الدول األطراف في العهد الدولي شددت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تضطلع بواجب قانوني في كفالة عدم التمييز ضد 

 .معتنقي أديان مختلفة أو ضد غير المؤمنين

  

  .٩، الفقرة ١٤٦، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٨٤                                                           
  .نفسه المرجع نفسه، الموضع ٨٥
  . المرجع نفسه٨٦
  .١٠ المرجع نفسه، الفقرة ٨٧
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  االستنكاف الضميري ألسباب دينية  ٦-٢
المعنيـة  رغم أن العهد الدولي ال يضمن صراحة الحق في االستنكاف الضميري فإن اللجنـة               

، من حيث أن االلتزام باسـتخدام       ١٨تعتقد أن مثل هذا الحق يمكن أن يستمد من المادة           "بحقوق اإلنسان   
. القوة المهلكة قد يتعارض تعارضا خطيرا مع حرية الوجدان وحق الشخص في إظهار دينه أو معتقـده                

ـ             ال تجـرى التفرقـة بـين       وعندما يكون هذا الحق موضع االعتراف في القانون أو الممارسة العملية ف
المستنكفين ضميريا على أساس طبيعة معتقداتهم الخاصة؛ وبالمثل ال يجوز التمييـز ضـد المسـتنكفين                

  ٨٨".ضميريا بسبب عدم تأدية الخدمة العسكرية
وقد تم تأكيد هذه اآلراء في عدة قضايا رفعت بموجب البروتوكول االختيـاري للعهـد مثـل                 

 نتيجـة   ١٨ يشكو فيها مقدم البالغ من جملة أمور منها انتهاك المـادة             التي وسترمان ضد هولندا  قضية  
. الحكم عليه بالحبس لمدة تسعة أشهر بسبب رفضه ارتداء زي عسكري حسب أوامر ضـابط عسـكري           

وكان مقدم البالغ قبل دخوله الخدمة العسكرية قد سعى دون جدوى لالعتراف به بوصفه أحد المستنكفين                
  ٨٩)".المرأة(يتعارض مع مصير الرجل "الجيش ضميريا على أساس أن 

وكانت القضية التي يتعين أن تبت فيها اللجنة هي ما إن كان فرض جزاءات على مقدم البالغ                 
وأشـارت اللجنـة إلـى أن       ". انتهاكا لحقه في حرية الوجـدان     ... لفرض أداء الواجب العسكري يمثل      "

لتي قدمها مقدم البالغ لدعم طلبه لإلعفاء على أسـاس          قامت بتقييم الحقائق والحجج ا    "السلطات المسؤولة   
االستنكاف الضميري في ضوء األحكام القانونية الموجودة لديها في صدد االستنكاف الضميري وأن هذه              

سـلطات  " لم يقنـع  "والحظت اللجنة كذلك أن مقدم البالغ       ". ١٨األحكام القانونية تتمشى مع أحكام المادة       
بسـبب اسـتعمال    ... نكاف ضميري ال يمكن التغلب عليه ضد الخدمة العسـكرية           است"بأن لديه   "الدولة  

يتطلـب  [ليس هناك في ظروف القضية ما       "وعلى هذا األساس خلصت اللجنة إلى أنه        " ". الوسائل العنيفة 
 ويعنى ذلك أن المادة     ٩٠".أن تضع تقييمها الخاص لهذه المسألة بدال من تقييم السلطات الوطنية          ] من اللجنة 

  . لم تكن موضعا لالنتهاك١٨
ففـي  .  من العهد  ٢٦ و   ٨ولكن يمكن أيضا فحص مسألة االستنكاف الضميري تحت المادتين          

ال يشـمل   " السخرة والعمل اإللزامي  " فإن تعبير    ٨ من المادة    ٣من الفقرة   ‘ ٣’) جيم(ظل الفقرة الفرعية    
االستنكاف الضـميري عـن الخدمـة       أية خدمة ذات طابع ديني، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق            "

ولكن اللجنة وجـدت فـي كـل        ". العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا        
عن  أطول بصورة غير متناسبة    من العهد عندما تكون الخدمة الوطنية البديلة         ٢٦الحاالت انتهاكا للمادة    
فالقانون الفرنسي يتطلب من    . ماي ضد فرنسا  . رية  وهذه هي الحالة مثال في قض     . مدة الخدمة العسكرية  

.  شهرا مـن الخدمـة العسـكرية       ١٢ شهرا من الخدمة البديلة بدال من        ٢٤المستنكفين ضميريا استكمال    
نظرا ألن مقدم البالغ    " من العهد كانت موضع االنتهاك       ٢٦وخلصت اللجنة في هذه الحالة إلى أن المادة         

بعد أن أخفقت الحكومة في تقديم أية أسـباب إلثبـات أن            "  الضميرية تعرض للتمييز على أساس قناعته    
  ٩١.تبرر الفترة األطول من الخدمة" معايير معقولة وموضوعية"التفرقة تستند إلى 

وفى صدد االستنكاف الضميري تعتبر اللجنة كذلك أن إعفاء مجموعـة واحـدة فقـط مـن                 
فاء على كل اآلخرين ال يمكـن اعتبـاره أمـرا           المستنكفين ضميريا مثل شهود يهوه وعدم انطباق اإلع       

ال تطبق أي تفرقة بين المستنكفين ضميريا على أساس طبيعة معتقداتهم التـي ينفـردون               "معقوال، حيث   

  .١١ المرجع نفسه، الفقرة ٨٨                                                           
الوثائق الرسمية : ، في وثيقة األمم المتحدة)١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٣اآلراء المعتمدة في (ويسترمان ضد هولندا ، ٦٨٢/١٩٩٦ البالغ رقم ٨٩

  .٤-٩، الفقرة ٤٦ والصفحة ٧-٢، ١-٢، الفقرات ٤٣- ٤١، الصفحات )المجلد الثاني( A/55/40، للجمعية العامة
  .٥-٩، الفقرة ٤٧ المرجع نفسه، الصفحة ٩٠
  .٤- ١٠، الفقرة ٧٢الصفحة ) ٢٠٠٠يوليو / تموز١٠اآلراء المعتمدة في ( ماي ضد فرنسا. ر، ٦٨٩/١٩٩٦ المرجع نفسه البالغ رقم ٩١
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 ومع ذلك فعندما أخفق مقدم البالغ في إثبات أن قناعاته كأحد أنصار السالم متعارضة مع نظـام                  ٩٢".بها
 المميزة الممنوحة لشهود يهوه تؤثر تأثيرا معاكسا على حقوقـه كأحـد             أو أن المعاملة  ... الخدمة البديلة   

 ٢٦فقد توصلت اللجنة إلى أنه لم يكن ضحية انتهاك المـادة            " المستنكفين ضميريا ضد الخدمة العسكرية    
  ٩٣.من العهد

قبلت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن الحق في االستنكاف الضميري يمكن أن يكون 
وهذا .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٨ادة مستمدا من الم

الحق ليس مطلقا بدون شروط وقد ال تكون اللجنة راغبة في إعادة فحص القرارات 
ولكن إذا كان الحق في االستنكاف . التي تتخذها السلطات الوطنية في هذا الصدد

هناك أي تمييز بين الضميري معترفا به في القانون الوطني فيجب أال يكون 
  .األشخاص المعنيين على أساس معتقداتهم الخاصة

التعويضية أطول من الخدمة العسكرية العادية بصورة /ويجب أال تكون الخدمة البديلة
ويجب أن يستند أي تمييز في هذا الصدد إلى معايير معقولة . غير متناسبة
 .وموضوعية

  

 الحق في حرية الرأي والتعبير  .٣
  

  األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٣
  :األحكام القانونية الرئيسية التي يعالجها هذا القسم الفرعي هي

  : من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان١٩المادة 
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق اآلراء              "

تلقيها ونقلها إلى اآلخرين، بأية وسيلة ودونما       دون مضايقة، وفى التماس األنباء واألفكار و      
  "اعتبار للحدود

  : من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٩المادة 
  .لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة  -١"

ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلـف        . لكل إنسان الحق في حرية التعبير       -٢
فكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء علـى           ضروب المعامالت واأل  

  .شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختاروها

 من هذه المـادة واجبـات       ٢تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة          -٣
 تكـون  ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكـن شـريطة أن     

  :محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

  الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم؛) أ(
الوثائق الرسمية : في وثيقة األمم المتحدة) ١٩٩٣يوليو / تموز٢٧ة في اآلراء المعتمد (رنخوف ضد هولندا. هـ، ٤٠٢/١٧٩٠ البالغ رقم ٩٢                                                           

  .٣- ٩، الفقرة ١٢٩، الصفحة )المجلد الثاني(A/48/40 ،للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٩٣
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  "لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة) ب(

  : من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب٩المادة 
  من حق فرد أن يحصل على المعلومات"  -١

  " أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائحيحق لكل إنسان  -٢

  : من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان١٣المادة 
 هذا الحق حريته في البحث عن       ويشمل. لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير         -١

، سواء   اآلخرين، دونما اعتبار للحدود    إلىمختلف أنواع المعلومات واألفكار وتقفيها ونقلها       
   . وسيلة يختارهابأيةشفاها أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني أو 

 السـابقة لرقابـة     الفقـرة ال يجوز أن تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في             -٢
 صـراحة   القـانون مسبقة، بل يمكن أن تكون موضوعا لفرض مسؤولية الحقة يحـددها            

  : وتكون ضرورية من أجل ضمان

   ؛ خرين أو سمعتهماحترام حقوق اآل   -أ

 العامـة أو األخـالق      الصـحة حماية األمن القومي أو النظام العام أو          . -ب
   .العامة

 مباشرة، كالتعسف في استعمال     غيرال يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل            -٣
 موجـات اإلرسـال     تـردد اإلشراف الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف، أو          

 المعلومـات، أو بأيـة      نشريونية، أو اآلالت أو األجهزة المستعملة في        اإلذاعية أو التلفز  
   .وانتشارهاوسيلة أخرى من شأنها أن تعرقل نقل األفكار واآلراء وتداولها 

 وسائل التسلية العامة لرقابة     إخضاع السابقة، يمكن    ٢على الرغم من أحكام الفقرة         -٤
 الحصول عليها من أجل الحماية      تنظيمهي  مسبقة ينص عليها القانون، ولكن لغاية وحيدة        

   .األخالقية لألطفال والمراهقين

 أو العرقيـة أو الدينيـة،       القوميـة إن أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية            -٥
 أي عمل غير قـانوني آخـر        أوواللذين يشكالن تحريضا على العنف المخالف للقانون،        

 سبب العـرق    ذلكا كان سببه، بما في      ومشابه ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص، مهم       
  . القانونعليهاأو اللون أو الدين أو اللغة أو األصل القومي، تعتبر جرائم يعاقب 

  : من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان١٠المادة 
 الـرأي،   حـريةويشـمل هذا الحـق    .  حرية التعبير  في  الحـقلكل شـخص     -١

ـ      العامــة ار وإذاعتهـا من دون تدخل السـلطات       وحـرية تلقي المعلـومات أو األفك
ال تمنـع هذه المـادة الـدول مـن إخضـاع          . ومن دون التقيـد بالحـدود الجغـرافية    

  .  مؤسـسـات اإلذاعة أو السـينما أو التلفزة لطلبـات الترخيـصنشـاط

 ممارسـة هذه الحريات التي تتطلـب واجبـات ومسـؤوليات إخضـاعيجـوز     -٢
 أو التقييـدات أو المخالفـات التي يحـددها القـانون،         الشـروطشـكليات أو   لبعـض ال 

 تـدابير ضــرورية لحفــظ ســالمة الـوطن           ديمقراطـيوالتي تعد في مجتمـع     
 ومنع الجريمــة، وحمــاية الصــحة        النظـام،وأراضـيه، واألمن العام وحمـاية     

إفشــاء المعلومـات     لمنـع    وذلـك واألخالق، وحمـاية حقـوق اآلخرين وسـمعتهم،      
  .ونزاهتهاالسـرية، أو ضمـان سـلطة الهيئة القضـائية 
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 من االتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال          ٥من المادة   ‘ ٨’)د(وتضمن الفقرة الفرعية    
  .  من اتفاقية حقوق الطفل أيضا الحق في حرية التعبير١٣التمييز العنصري والمادة 

*****  
لتعبير يرتبط ارتباطا عضويا بالقيود على ممارسة هـذه الحريـة           ونظرا ألن محتوى حرية ا    

فسيتم تناول هاتين المسألتين بصورة مشتركة في ضوء االجتهادات القانونية الواسعة والتعليقات القانونية             
  . الصادرة عن هيئات الرصد الدولية

  
   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٩المادة   ٢-٣

حق ال يسمح العهد    "وهو  " في اعتناق آراء دون مضايقة    " الحق   ١٩ من المادة    ١الفقرة  تضمن  
 وهذا أمر منطقي نظرا ألنه من المستحيل التحكم فيمـا يجـرى فـي عقـل                 ٩٤".بأي استثناء أو تقييد له    

  .اإلنسان
 متعدد األبعاد وواسـع النطـاق       ١٩ من المادة    ٢والحق في حرية التعبير كما تضمنه الفقرة        

حرية التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونمـا اعتبـار              "يشمل  و
وتالحـظ  ". للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارهـا                

ول األطـراف فـي      أنه ال يكفى أن تدعي الد      ١٩٨٣اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في تعليقها العام لسنة         
فلكي تعرف اللجنة بالضبط نظام حريـة       "تقاريرها الدورية أن حرية التعبير مضمونة بموجب الدستور؛         

التعبير في القانون وفى الممارسة العملية تحتاج اللجنة باإلضافة إلى ذلك معلومات تتصل بالقواعد التـي                
شروط أخرى تؤثر عمليا على ممارسة      تعرف نطاق حرية التعبير أو تعرض بعض التقييدات وكذلك أية           

   ٩٥".هذا الحق
أن تكـون محـددة     " من العهد هي بشريطة      ١٩ من المادة    ٣والتقييدات التي تسمح بها الفقرة      

لحماية األمن القومي أو النظام العام     "أو  " ضرورية الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم     ... بنص القانون و  
وبكلمات أخرى فإن تقييدات حرية التعبير يجب لكي تكون قانونية          . "أو الصحة العامة أو األخالق العامة     

أن تمتثل لمبادئ الشرعية القانونية والتناسب وأن تكون مفروضة لواحـد أو أكثـر مـن األغـراض                  
 وشددت اللجنة كذلك على أن الحق في حرية التعبيـر           .١٩ من المادة    ٣المشروعة المعدودة في الفقرة     

أي مجتمع ديمقراطي، وأن أية تقييدات لممارسته يجب أن تفي الختبار صـارم             يتسم بأهمية قصوى في     "
  ٩٦".من المبررات

 من العهد التي تنص على أنه       ٢٠ومع ذلك يجوز أيضا تقييد حرية التعبير استنادا إلى المادة           
تشـكل  أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصـرية أو الدينيـة            "و  " تحظر بالقانون أية دعاية للحرب    "

  ".تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف
 في مختلف السياقات وضوحا بفضل مجموعة منتقاة من البالغـات           ١٩وسيزداد نطاق المادة    

المقدمة بموجب البروتوكول االختياري والتوصيات الصادرة عن اللجنة في صدد نظر التقارير الدوريـة              
  .للدول األطراف

، عليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةمجموعة الت: اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، في وثيقة األمم المتحدة) ١٩المادة  (١٠ التعليق العام رقم ٩٤                                                           
  .١، الفقرة ١١٩الصفحة 

  .٣، الفقرة ١٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٩٥
: في وثيقة األمم المتحدة) ١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٠اآلراء المعتمدة في ( هون بارك ضد جمهورية كوريا. ت، ٦٢٨/١٩٩٥ البالغ رقم ٩٦

  .٣- ١٠، الفقرة ٩١، الصفحة )المجلد الثاني( A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة



 عيات والتجمعحرية الفكر والوجدان والدين والتعبير وتكوين الجم:  بعض الحقوق الرئيسية األخرى–الفصل الثاني عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٤٩٦

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ١٩ من المادة ١تكفل الفقرة 
وال يجوز إخضاع هذا الحق ألي استثناء أو . الحق في اعتناق اآلراء دون مضايقة

  .تقييد
 بأنه ١٩ من المادة ٢وكنقطة انطالق يمكن وصف الحق في حرية التعبير في الفقرة 

المعلومات واألفكار حق شامل من ناحية أنه يشمل الحق في التماس مختلف ضروب 
وتلقيها ونقلها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع 

والفن شكل من أشكال . أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها الشخص
  .١٩ من المادة ٢التعبير وتحميه الفقرة 

 من ٢٠ والمادة ١٩ المادة  من٣وال يجوز تقييد حرية التعبير إال استنادا إلى الفقرة 
 .العهد

  

  اختيار اللغة في المحكمة ١-٢-٣
 يدعى مقدما البالغ أن حريتهما في التعبير تعرضـت          كادوريه ولوبيهان ضد فرنسا   في قضية   

لالنتهاك نظرا لعدم السماح لهما باستخدام اللغة البريتونية في المحاكم الفرنسية؛ والحظت اللجنة أن عدم               
ولذلك . ١٩ من المادة    ٢ من التحدث باللغة المختارة لهما ال يثير أية قضايا بموجب الفقرة             تمكن الكاتبين 

 وفى استراليا تم التوصل إلى نفس النتيجة في صدد توفير لغة اإلشـارة              ٩٧.أعلنت اللجنة رفض الشكوى   
يحـق لـه     ولكن ينبغي التذكير بأن شخصا ال يفهم اللغة المستعملة في المحكمـة              ٩٨.في المحكمة للصم  

  ).٣-٩انظر الفصل السابع، القسم الفرعي (الحصول على مساعدة مترجم مجانا 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ١٩ال تشمل حرية المعلومات التي تضمنها المادة 
المدنية والسياسية الحق في التحدث باللغة التي يختارها الشخص في مداوالت 

 .المحاكم

  
  إعالنات الدعاية ٢-٢-٣

 يشكو كاتبو البالغ الذين كانوا يعيشون في        باالنتين ودافيدسونو وماكينتير ضد كندا    ي قضية   ف
منعهم من استعمال اللغة اإلنكليزيـة فـي        " من العهد بسبب     ١٩كيبك من انتهاك جملة أمور منها المادة        

 فـى اسـم     أغراض اإلعالن وذلك مثال على لوحات اإلعالن التجارية خارج أماكن النشاط التجاري أو            
 ولم تقبل اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان رأى حكومة كندا بأن األنشطة التجارية غير مشمولة               ٩٩".الشركة
  ١٩ من المادة ٢ورأت اللجنة أن الفقرة . ١٩بالمادة 

يجب أن تفسر بأنها تشمل كل أشكال األفكار واآلراء الذاتية التي يمكن نقلها إلى اآلخرين               "
 من العهد عن األنباء والمعلومات والتعبيـر التجـاري واإلعـالن            ٢٠وتتمشى مع المادة    

التجاري أو األعمال الفنية الخ؛ وال يجب أن يقتصر معناها علـى التعبيـر السياسـي أو                 
وفى رأى اللجنة فإن العنصر التجاري في تعبير يأخذ شكل إعالن فـي             . الثقافي أو الفني  

. ذا التعبير من نطاق الحرية موضع الحماية      الشوارع ال يمكن أن يكون من أثره استبعاد ه        
في وثيقة ) ١٩٩١أبريل / نيسان١١اآلراء المعتمدة في  (لوبيهان ضد فرنسا. كادوريه و هـ. ي، ٣٢٣/١٩٨٨ ورقم ٢٢١/١٩٨٧ البالغان رقم ٩٧                                                           

  .٢- ٥، الفقرة ٢٢٤، الصفحة A/46/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: األمم المتحدة
  .Gradidge v. Grace Bros. Pty. Ltd. (1988), Federal Law Reports, vol. 92, p. 414ر  انظ٩٨
) ١٩٩٣مارس / آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (ماكنتير ضد كندا. دافيدسون و ج. باالنتين و أ. ج، ٣٨٥/١٩٨٩ ورقم ٣٥٩/١٩٨٩ البالغان رقم ٩٩

  .١، الفقرة ٩١، الصفحة )المجلد الثاني( A/48/40، لعامةالوثائق الرسمية للجمعية ا: في وثيقة األمم المتحدة
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وال توافق اللجنة أيضا على أن أي شكل من أشكال التعبير المـذكورة أعـاله يمكـن أن                  
يخضع بدرجات متفاوتة من التقييد بأن تخضع بعض أشكال التعبير لتقييدات أوسع ممـا              

  ١٠٠".تخضع لها أشكال أخرى

 على هذا النحو    ١٩ من المادة    ٢يه في الفقرة    ومع تقييد الحق في حرية التعبير المنصوص عل       
.  من العهد١٩ من المادة ٣فقد تعين على اللجنة أن تقرر ما إن كان يمكن تبرير التقييدات بموجب الفقرة          

 من ميثاق اللغة الفرنسية ٥٨أي المادة " محددة في الواقع بنص القانون"ومع أن التدابير ذات الصلة كانت    
، فإن السؤال يثور عما إن كانت هذه التدابير ضرورية من أجـل             ١٧٨القانون رقم    من   ١المعدل بالباب   

وقالت اللجنة إنها تعتقد    ". حقوق األقلية المتحدثة بالفرنسية داخل كندا     "ضمان احترام حقوق اآلخرين، أي      
تم حظر  لم يكن من الضروري لحماية األوضاع الضعيفة للمجموعة المتحدثة بالفرنسية في كندا أن ي             "أنه  

حريـة  "، نظرا ألن هذه الحماية يمكن تحقيقها بطرق أخرى ال تستبعد            "اإلعالن التجاري باللغة اإلنكليزية   
وكان يمكن مـثال   ". التعبير باللغة التي يختارها الشخص بالنسبة لهؤالء العاملين في مجاالت مثل التجارة           

أي دولـة   "وأضافت اللجنة قائلة إن     . نكليزيةأن يشترط القانون أن تكون اإلعالنات باللغتين الفرنسية واإل        
لها أن تختار لغة رسمية أو أكثر، ولكن ال يجوز لها أن تستبعد خارج نطاقات الحيـاة العامـة حريـة                     

 ١٩ مـن المـادة      ٢ وينجم عن ذلك أن الفقـرة        ١٠١".الشخص في أن يعبر عن نفسه باللغة التي يختارها        
  ١٠٢.تعرضت لالنتهاك

 من العهد الدولي الخاص ١٩ من المادة ٢ر التي تكفلها الفقرة ال تقتصر حرية التعبي
بالحقوق المدنية والسياسية على أساليب التعبير السياسي والثقافي والفني ولكنها تشمل 

كل شكل من أشكال األفكار واآلراء الذاتية التي يمكن نقلها إلى اآلخرين مثل 
  .اإلعالنات التجارية

 لألفراد اختيار اللغة التي يرغبون في التعبير عن وفى خارج النطاق العام يحق
 .ولكن في الحياة العامة يجوز للدولة أن تختار لغة رسمية أو أكثر. أنفسهم بها

  

  التشهير ونشر المعلومات الزائفة ٣-٢-٣
الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن أحد نصوص القانون الجنائي في كرواتيـا الـذي               

ن التشهير يمكن في بعض الظروف أن يؤدى إلى تقييد يخرج عن نطـاق التقييـدات                يسمح بالمقاضاة ع  
ولكن نظرا لعدم وجود معلومات محددة من كاتب الـبالغ          . ١٩ من المادة    ٣المسموح بها بموجب الفقرة     

وإسقاط التهم الموجهة إليه لم تتمكن اللجنة من أن تسـتنتج أن إقامـة               باراغا ضد كرواتيا  . دفي قضية   
فقد أقيمت الدعوى ألنه أشـار إلـى رئـيس         . ١٩عوى ضد مقدم البالغ بحد ذاتها تمثل انتهاكا للمادة          الد

  ١٠٣".دكتاتور"الجمهورية الكرواتية بصفة 
وأشارت اللجنة أيضا عند نظرها في التقرير األولى من كرواتيا إلى أنه على الرغم مـن أن                 

حكام الواردة في القانون الجنـائي التـي تعـالج          تنوع األ "الحق في حرية التعبير مضمون دستوريا فإن        
الجرائم ضد الشرف والسمعة وتشمل مجاالت التشهير والقذف واإلهانة وما إلى ذلك ليست واضحة فـي                

ولذلك حثت الدولة الطرف على أن تعمل لوضع        ". نطاقها وخاصة في صدد الكالم والتعبير ضد السلطات       
 تحدد بوضوح ودقة القيود المفروضـة علـى حريـة الحـديث             "مدونة شاملة ومتوازنة في هذا المجال     "

  .٣- ١١، الفقرة ١٠٣-١٠٢ المرجع نفسه، الصفحتان ١٠٠                                                           
  .٤- ١١، الفقرة ١٠٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٠١
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٠٢
الوثائق الرسمية للجمعية : ثيقة األمم المتحدة، في و)٢٠٠١أبريل / نيسان٤اآلراء المعتمدة في  (باراغا ضد كرواتيا. د، ٧٢٧/١٩٩٦ البالغ رقم ١٠٣
  .٦-٩، الفقرة ٦٦الصفحة ) المجلد الثاني( A/56/40،العامة
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٤٩٨

 مـن   ١٩ مـن المـادة      ٣والتعبير وتكفل أن هذه القيود ال تتجاوز القيود المسموح بها بموجب الفقـرة              
فـي الجمهوريـة    ) desacato( وأخذت اللجنة علما أيضا بوجود جريمة عدم احترام السـلطة            ١٠٤.العهد

وطلبت من الدولة الطرف أن تتخذ خطوات       .  من العهد  ١٩ع المادة   الدومينيكية واعتبرت ذلك متناقضا م    
  ١٠٥.إللغاء تلك الجريمة

التقييدات الشديدة علـى حـق التعبيـر عـن          "وأعربت اللجنة عن قلقها في حالة العراق من       
القانون يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على "وعن حقيقة أن " المعارضة للحكومة أو سياساتها أو نقدهما  

يفـرض  "والحظت اللجنة أيضا أن القانون      ". رئيس الجمهورية وعقوبة اإلعدام في بعض الحاالت      إهانة  
عقوبات شديدة لجرائم غير واضحة التعريف مفتوحة لتفسيرات واسعة من جانب السلطات مثل الكتابات              

ي تمنع فعليا   إن هذه التقييدات على حرية التعبير الت      "وكان من رأى اللجنة     ". التي تضر برئيس الجمهورية   
 ١٩ و ٦مناقشة األفكار أو عمل األحزاب السياسية المعارضة لحزب البعث الحاكم تشكل انتهاكا للمادتين    

 من العهد وهى المواد التي تحمى حقوق حرية التجمع السلمي           ٢٢ و   ٢١من العهد وتعرقل تنفيذ المادتين      
لتي تفرض تقييدات على حريات التعبيـر       والحظت أن قوانين العقوبات والمراسيم ا     ". وتكوين الجمعيات 

  ١٠٦.والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات ينبغي أن تعدل لتمتثل لألحكام ذات الصلة في العهد
 فـي   ٩٨وأعربت اللجنة عن قلقها من عدد من جوانب حرية التعبير في سلوفاكيا مثل المادة               

وكان من رأى اللجنة    . صلحة الدولة قانون العقوبات التي تجرم نشر معلومات زائفة في الخارج تضر بم          
تتسم بصياغة فضفاضة وبذلك تفتقر إلى أي تأكد وتنطوي على خطـر تقييـد              ... هذه المصطلحات   "أن  

وأعربـت اللجنـة    ]". ١٩ من المادة    ٣الفقرة  [حرية التعبير بقدر يزيد عن الحدود المسموح بها بموجب          
ممـا يمثـل    "  الناجم عن التعبير عن نقد الحكومـة       القضايا المرفوعة بسبب التشهير   "أيضا عن قلقها من     

  ١٩.١٠٧مشكلة بموجب المادة 

يجب على الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن 
تكفل أن القوانين المتعلقة بالتشهير ونشر المعلومات الزائفة تمتثل لمبدأ التأكد 

ه القوانين مفصلة بقدر يسمح لألشخاص القانوني؛ وبكلمات أخرى يجب أن تكون هذ
  .باعتناق شكل من أشكال السلوك ال ينتهك هذه القوانين

عدم "واألحكام التشريعية التي تقيد حرية التعبير، وذلك مثال بالمعاقبة عموما على 
 من ١٩ونقد هيئات الحكم واألحزاب الحاكمة تتعارض مع المادة " احترام السلطة

  .العهد
الة لحرية التعبير هي أيضا أمر ال غنى عنه لتنفيذ حقوق حرية التجمع والحماية الفع

 . من العهد٢٢ و ١٢السلمي وتكوين الجماعات المبسوطة في المادتين 

  

  إنكار الجرائم ضد البشرية والدعوة إلى الكراهية ٤-٢-٣
 نسـا فوريسون ضـد فر   أثيرت مسألة السماح بإنكار الجرائم المرتكبة ضد البشرية في قضية           

الذي عدل قـانون    " قانون غيسو "التي تتعلق بإدانة مقدم البالغ في المحاكم الفرنسية على أساس ما يسمى             
رفض وجود فئة الجرائم المرتكبة ضد البشرية المعرفة في         " من أجل تجريم     ١٨٨١حرية الصحافة لعام    

  .١٧، الفقرة ٦٨الصفحة ) المجلد األول( A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٠٤                                                           
  .٢٢، الفقرة ٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٥
  .١٠٥، الفقرة ٢١، الصفحة )المجلد األول( A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٠٦
  .٣٨٣، الفقرة ٦١، الصفحة )المجلد األول( A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٠٧
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قناعتـه  "ة أخـرى    وفى مقابلة أكد مقدم الـبالغ مـر       ". ١٩٤٥أغسطس  / آب ٨ميثاق لندن المؤرخ في     
  ١٠٨".الشخصية بعدم وجود غرف غاز قاتلة الستئصال اليهود في معسكرات االعتقال النازية
، ١٩ من المـادة     ٢وتعين فحص تقييد حرية مقدم البالغ في التعبير، المكفولة بموجب الفقرة            

تراكميـا   التي تنص كما جاء أعاله على أن أي تقييد يجـب أن يفـي                ١٩ من المادة    ٣في ضوء الفقرة    
أن يكون مفروضا لألغراض المشروعة     ) ٢(أن يكون محددا بنص القانون،      ) ١: (بالشروط الثالثة التالية  
وقبلت اللجنـة أوال أن     . أن يكون ضروريا لواحد أو أكثر من هذه األغراض        ) ٣(المذكورة في القانون و   
ص عليه في قانون غيسو الـذي       كان موضع االحترام من ناحية أن التقييد منصو        مبدأ الشرعية القانونية  

 وبعد ذلك وافقت اللجنة على ١٠٩".انتهاكه لحقوق وسمعة اآلخرين"استخدم أساسا إلدانة مقدم البالغ بسبب 
مـن  ) أ(٣وهو كفالة احترام حقوق أو سمعة اآلخرين بموجب الفقرة           لغرض مشروع أن التقييد مفروض    

في [لحقوق التي يسمح بتقييد حرية التعبير لحمايتها        وأشارت في هذا الصدد إلى أن ا      .  من العهد  ١٩المادة  
ونظـرا  ". يمكن أن تتصل بمصالح أشخاص آخرين أو بمصالح المجتمع برمته         ] ١٩ من المادة    ٣الفقرة  

تتسم، عندما تقرأ بسياقها الكامل، بطـابع يثيـر أو يعـزز            "ألن العبارات التي صدرت عن مقدم البالغ        
ييد يخدم احترام الجالية اليهودية لتعيش دون خوف من جو يشيع فيه معاداة             مشاعر معاداة السامية فإن التق    

   ١١٠".السامية
ما إن كان التقييد ضـروريا لهـذا الغـرض          ولكن السؤال األخير الذي يتعين البت فيه كان         

قانون غيسـو هـو لغـرض    "ومع عدم وجود أي حجة تنتقص من صحة أقوال الحكومة بأن          . المشروع
وفي ضوء العبارة التي صدرت عن وزير سابق للعدل وتصف          " صرية ومعاداة السامية  خدمة مكافحة العن  

فقد اقتنعت اللجنة بأن تقييد حرية السيد فوريسون في         " إنكار وجود المحرقة كأداة أساسية لمعاداة السامية      "
  ١١١. من العهد١٩ من المادة ٣التعبير كان ضروريا في إطار الفقرة 

 خلصت اللجنـة    روس ضد كندا  عبير لدى المدرسين وهى قضية      وفى قضية تتعلق بحرية الت    
وكان السؤال الذي يتعين البت فيه هو ما إن كان تقييد حق مقدم             . ١٩أيضا إلى عدم حدوث انتهاك للمادة       

 من العهد بسبب قرار مجلس تحقيقات حقوق اإلنسـان، الـذي            ١٩البالغ في حرية التعبير مخالفا للمادة       
ا لكندا، وكان من نتيجته إعطاء مقدم البالغ إجازة بدون مرتب لمدة أسبوع ونقله بعد               أيدته المحكمة العلي  

 ويبدو من التقييم الذي قام به مجلس التحقيقات أن العبارات التي أوردها             ١١٢ذلك إلى وظيفة غير تدريسية    
اليهـود  المؤلف في مختلف كتبه ومنشوراته التي نشرت خارج إطار أنشطته التعليمية تحقر من ديانـة                

  ١١٣.ومعتقداتهم
فقد وظيفة تدريس تمثل ضررا هـائال       "واختلفت اللجنة مع ما قالته الدولة الطرف ورأت أن          

وأن عزل مقدم البالغ عن وظيفته التعليمية يمثـل         " حتى وإن كان الضرر المالي صغيرا أو غير موجود        
 وبعد ذلـك    ١٩.١١٤ من المادة    ٣رة  لذلك تقييدا لحرية التعبير وأن هذا التقييد يتطلب تبريرا بموجب الفق          

أي قانون حقوق اإلنسان في مقاطعة نيوبرونسويك كما فسـرته           محدد في القانون  قبلت اللجنة أن التدبير     
أكـدت   غرض مشروع وفى صدد السؤال عما إن كان التدبير يهدف أيضا إلى           . بعد ذلك المحكمة العليا   

الوثائق : في وثيقة األمم المتحدة) ١٩٩٦نوفمبر /ثاني تشرين ال٨اآلراء المعتمدة في ( فوريسون ضد فرنسا. ر، ٥٥٠/١٩٩٣ البالغ رقم ١٠٨                                                           
  .٥- ٢ و ٣- ٢، الفقرتان ٨٥الصفحة ) المجلد الثاني (A/52/40، الرسمية للجمعية العامة

  .٥-٩، الفقرة ٩٦-٩٥ المرجع نفسه، الصفحتان ١٠٩
  .٦-٩، الفقرة ٩٦ المرجع نفسه، الصفحة ١١٠
  .٧-٩، الفقرة ٩٦ المرجع نفسه، الصفحة ١١١
الوثائق الرسمية : ، في وثيقة األمم المتحدة) ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول١٨اآلراء المعتمدة في ( روس ضد كندا. م، ٧٣٦/١٩٩٧ رقم  البالغ١١٢

  .١- ١١، الفقرة ٨٣ والصفحة ٦-٤ – ١-٤، الفقرات ٧٥- ٧٢الصفحات ) المجلد الثاني (A/56/40، للجمعية العامة
  .٢-٤، الفقرة ٧٣ المرجع نفسه، الصفحة ١١٣
  .١- ١١، الفقرة ٨٣ المرجع نفسه، الصفحة ١١٤
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 مـن   ٣فـي الفقـرة     [قوق اآلخرين أو سمعتهم     ح" بأن مصطلح    فوريسواللجنة حكمها الصادر في قضية      
  : وأضافت اللجنة ما يلي". قد يتعلق بأشخاص آخرين أو بالمجتمع برمته] ١٩المادة 

يجوز السماح بفرضه قيود على العبارات التي تتسم بطابع يجعلهـا مثيـرة أو معـززة                "
اية من الكراهية   لمشاعر معاداة السامية من أجل الدفاع عن حق الجاليات اليهودية في الحم           

 من المـادة    ٢وهذه التقييدات تستمد الدعم أيضا من المبادئ الموضحة في الفقرة           . الدينية
وتالحظ اللجنة أن مجلس التحقيقات والمحكمة العليا وجدا أن عبارات مقدم           .  من العهد  ٢٠

ها تحقر  البالغ تمييزية ضد األشخاص الذين ينتمون للديانة اليهودية والساللة اليهودية وأن          
 فـي دين اليهود ومعتقداتهم وتطلب من المسيحيين الحقيقيين عدم االكتفاء بمجرد التشكيك            

صحة المعتقدات والتعاليم اليهودية بل واحتقار الدين اليهودي والساللة اليهودية بوصفهما           
ونظـرا لالسـتنتاجات    . ينتقصان من الحرية والديمقراطية والمعتقدات والقيم المسـيحية       

قة بطابع وتأثير العبارات العلنية التي قالها مقدم الـبالغ تخلـص اللجنـة إلـى أن                 المتعل
األشخاص الذين ينتمـون    ‘ حقوق وسمعة ’التقييدات المفروضة عليه كانت لغرض حماية       

إلى الديانة اليهودية، بما في ذلك حقهم في الحصول على تعليم في نظام المدارس العمومية 
  ١١٥".امحدون انحياز وتعصب وعدم تس

ممارسة الحق في حريـة التعبيـر       " التقييد أعلنت اللجنة أن      ضرورةوأخيرا وفى صدد مسألة     
وهذه الواجبات والمسؤوليات الخاصة تتسم بأهمية خاصة فـي         . تحمل معها واجبات ومسؤوليات خاصة    

معلمـو  وهكذا فإن التأثير الذي يمارسـه       ". إطار النظام المدرسي وخاصة في صدد تعليم صغار الطلبة        
 وأخذت  ١١٦".يبرر القيود لكفالة أال يعطى النظام المدرسي الشرعية للتعبير عن آراء تمييزية           "المدارس قد   

  اللجنة علما بأن
المحكمة العليا قررت أنه من المعقول توقع وجود عالقة عرضية بين عبارات مقدم الـبالغ               "

وفى هذا السياق فـإن     . د في منطقة المدرسة   التي يعانى منها األطفال اليهو    " والبيئة المدرسية المسمومة  "
إبعاد مقدم البالغ عن وظيفة التدريس يمكن اعتباره تقييدا ضروريا لحماية حق األطفال اليهود وحريتهم               

  ١١٧".في وجود نظام مدرسي يخلو من التحيز والتعصب وعدم التسامح
غير تعليمية بعد فتـرة     مقدم البالغ قد عين في وظيفة       "وباإلضافة إلى ذلك الحظت اللجنة أن       

 أبعد مما هـو ضـروري   و ما هإلىضئيلة جدا فقط من اإلجازة بدون مرتب وهكذا فإن التقييد لم يذهب  
  ١٩.١١٨ويترتب على ذلك أنه لم يحدث انتهاك للمادة ". لتحقيق وظائفه الحمائية

  .تقترن ممارسة حرية التعبير بواجبات ومسؤوليات خاصة
نكار الجرائم ضد البشرية والتحريض على التمييز وفى بعض الظروف قد يبرر إ

وعبارة . فرض قيود على ممارسة حرية التعبير لحماية حقوق وحريات اآلخرين
 من العهد الدولي قد تتصل ١٩من المادة ) أ(٣في الفقرة " حقوق اآلخرين أو سمعتهم"

  .في هذا الصدد إما بأشخاص آخرين أو بالمجتمع برمته
صة أن تكفل الدول األطراف أن التعليم العام لصغار األطفال ومن المهم بصفة خا

 .يخلو من التحيز والتعصب وعدم التسامح

  

  .٥-١١ – ٣-١١، الفقرات ٨٤ المرجع نفسه، الصفحة ١١٥                                                           
  .٦- ١١، الفقرة ٨٤ المرجع نفسه، الصفحة ١١٦
  .٦- ١١، الفقرة ٨٥-٨٤ المرجع نفسه، الصفحتان ١١٧
  .٦- ١١، الفقرة ٨٥ المرجع نفسه، الصفحة ١١٨
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  تهديد األمن القومي والنظام العام ٥-٢-٣
يتضح من الحاالت المستشهد بها في هذا القسم الفرعي أنه ال يكفى أن تقوم الدولة الطـرف                 

 لتبرير تقييد ممارسة    ١٩ من المادة    ٣لمعدودة في الفقرة    بمجرد التذرع بواحد من األغراض المشروعة ا      
إذ يجب عليها أيضا أن تثبت من خالل تقديم تفاصيل محددة وموثوقـة أن التقييـد فـي            . حرية التعبير 

  . محددعفعال وأنه ضروري لغرض مشرو" محدد في القانون"الحالة المعنية 
 التـي تتعلـق   جمهورية كوريـا ت كيم ضد -كوكانت فكرة األمن القومي هي جوهر قضية      

وقـد  .  من قانون األمن القومي لجمهورية كوريا      ٧ من المادة    ٥ و   ١بإدانة مقدم البالغ بموجب الفقرتين      
ل الجنائية على مقدم البالغ بالسجن لمدة ثالث سنوات وتعليق أهليته لمدة سـنة، ثـم                وحكمت محكمة سي  

وكانت جريمته أنه قام مع أعضـاء آخـرين مـن           . خفض الحكم إلى السجن لمدة سنتين بعد االستئناف       
التحالف الوطني للحركة الديمقراطية بإعداد وثائق تنتقد الحكومة وحلفائها األجانب وتدعو إلـى توحيـد               

معاقبة أي شـخص يسـاعد      " من قانون األمن القومي على       ٧ من المادة    ٥ و   ١ وتنص الفقرتان    ١١٩.البلد
معاقبة أي شخص يصدر أو     "وعلى  " شجيع أنشطة هذه المنظمة   منظمة مناهضة للدولة من خالل مدح أو ت       

  ١٢٠".يوزع وثائق أو رسومات أو أي مواد أخرى لمصلحة منظمة مناهضة للدولة
وهكذا كان على اللجنة أن تحدد ما إن كانت إدانة مقدم البالغ، التي تشكل تقييدا لحريتـه فـي                   

محـدد فـي    ولما كان هذا التقييـد      .  من العهد  ١٩  من المادة  ٣التعبير، كان لها ما يبررها بموجب الفقرة        
 األغـراض المشـروعة    لواحد من    ضروريا، أي قانون األمن القومي، فقد تعين البت فيما إن كان            القانون

بسبب " بحث دقيق "والحظت اللجنة في هذا الصدد أن الحاجة تقوم إلى          . ١٩ من المادة    ٣المحددة في الفقرة    
  ١٢١".محددة التي تمت بها صياغة الجريمة بموجب قانون األمن القوميالعبارات الفضفاضة وغير ال"

قراءة وتوزيع مواد مطبوعة اعتبرت متفقة مع       "والحظت اللجنة أن مقدم البالغ قد أدين بتهمة         
التي تقوم بينها   ) كوريا الشمالية (بيانات السياسة العامة الصادرة عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية          

أن مجرد العلم بأن النشاط يمكـن أن يفيـد          "واعتبرت المحكمة العليا    ". ة الطرف حالة حرب   وبين الدول 
فيمـا إن كـان الحـديث     "وتعين على اللجنة حتى مع ذلك أن تنظر         ". كوريا الشمالية يكفى إلثبات الجرم    

 من  ٣الفقرة  السياسي لمقدم البالغ وتوزيعه وثائق سياسية يتسمان بطابع يستدعى التقييد المسموح به في              
  :وقالت اللجنة في هذا الصدد إن". ، أي حماية األمن القومي١٩المادة 

من الواضح أن سياسات كوريا الشمالية معروفة داخل أراضي الدولة الطرف وليس مـن              
التي قد تنشأ لصالح جمهورية كوريا ) غير المحددة(’ الفائدة’الواضح كيف يمكن أن تؤدي 

شر آراء تشبه آراءها إلى خطر على األمن القـومي، وال مـن             الديمقراطية الشعبية عن ن   
وليس هناك داللة على أن المحاكم في أي مستوى . الواضح ما هو طابع ومدى هذا الخطر   

  أو الوثائق قد أثر تأثيرا إضافياً      عالجت هذه األسئلة أو نظرت فيما إن كان محتوى الكالم         
قومي مما يبرر التقييد لحمايته فـي إطـار         على المستمعين أو القراء بشكل يهدد األمن ال       

  ١٢٢".ضرورياالعهد بوصفه أمرا 

ونظرا ألن الدولة الطرف لم تحدد بدقة طابع التهديد المزعوم الناجم عن ممارسة حرية مقدم               
توضح السبب الذي جعل من الضروري لألمن القـومي         " تبريرات محددة "البالغ في التعبير أو أن تقدم       

: ، في وثيقة األمم المتحدة)١٩٩٨نوفمبر / تشرين الثاني٣اآلراء المعتمدة في ( ت كيم ضد جمهورية كوريا- ك، ٥٧٤/١٩٩٤ البالغ رقم ١١٩                                                           
  .٢-٢ – ١-٢، الفقرتان ٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة

  .٣- ٢، الفقرة ٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٠
  .٣-١٢، الفقرة ٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٢١
  .٤- ١٢، الفقرة ١٠  المرجع نفسه، الصفحة١٢٢
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٥٠٢

قدم البالغ بسبب ممارسة حريته، فقد خلصت اللجنة إلى أن التقييـد ال يتفـق مـع                 إقامة الدعوى على م   
  ١٩.١٢٣ولذلك فقد حدث انتهاك للمادة .  من العهد١٩ من المادة ٣متطلبات الفقرة 

 يشكو مقدم البالغ من إدانته بموجب الفقرتين        هون بارك ضد جمهورية كوريا    . توفى قضية   
استنادا إلى عضويته ومشاركته في أنشطة حركـة الشـباب          "القومي   من قانون األمن     ٧ من المادة    ٣و١

-١٩٨٣في الواليات المتحـدة فـي السـنوات         " الكوري المتحد أثناء سنوات دراسته في جامعة إلينوى       
ويقول مقدم البالغ إن هذه المنظمة منظمة أمريكية وتتألف من الشباب الكوري بهدف مناقشـة               . ١٩٨٩

أن اإلدانـة والعقوبـة   " ويبدو من أحكام المحكمـة       ١٢٤".ريا الشمالية والجنوبية  وتوحيد كو " قضايا السالم "
تستندان إلى أن مقدم البالغ كان قد أعرب عن دعمه لبعض الشعارات والمواقف السياسـية أو تعاطفـه                  

 ١٢٥".معها من خالل المشاركة في بعض المظاهرات السلمية وغيرها من التجمعات في الواليات المتحدة             
   من العهد أكدت اللجنة أن١٩ من المادة ٣هذه القضية بموجب الفقرة وفى نظر 

الحق في حرية التعبير يتسم بأهمية قصوى في أي مجتمع ديمقراطـي وأن أي تقييـدات                "
  ١٢٦".لممارسة هذا الحق يجب أن تفي بمعيار صارم لتبريره

مة إلى أن هذه التقييـد      ولتبرير التقييد على ممارسة حرية مقدم البالغ في التعبير استندت الحكو          
الحالة العامة في البالد    "ولكنها أشارت فقط في هذا الصدد إلى        " األمن القومي "كان ضروريا من أجل حماية      

لم تحـدد   "واعتبرت اللجنة أيضا أن الدولة الطرف       " ". الشيوعيون من كوريا الشمالية   "والتهديد الذي يمثله    
جج التي قدمتها الدولة الطرف ليس فيها ما يكفي لتبرير تقييـد            وخلصت إلى أن كل الح    " بدقة طابع التهديد  

وأخيرا لم تتضمن األحكام القضائية .  من العهد١٩ من المادة ٣حرية مقدم البالغ في التعبير بموجب الفقرة 
أو البيانات المقدمة من الدولة الطرف ما يثبت أن إدانة مقدم البالغ كانت ضرورية لحماية أحد األهـداف                  

  ١٢٧.انتهاكا للمادة" بسبب أعمال التعبير"ولذلك يتعين اعتبار إدانته . ١٩شروعة المحددة في الفقرة الم
 يشكو مقدم البالغ من أن حقه فـي حريـة التعبيـر            ضد بيالروس  البسيفتش. فوفى قضية   

والرأي تعرض لالنتهاك بالعقوبات المفروضة عليه بعد مصادرة منشور يتعلق بذكرى إعالن اسـتقالل              
بسبب توزيـع منشـورات ال      " روبل بموجب قانون الجرائم اإلدارية       ٣٩٠ ٠٠٠وتم تغريمه   . يالروسب

ولكن مقدم البالغ يصر على أن المنشـورات تضـمنت فعـال البيانـات              ". تحمل البيانات الالزمة للنشر   
مـن  " ورغم أنه كـان      ١٢٨".وذلك بالتحديد لتوضيح أن قانون الصحافة ال ينطبق على منشوره         "المطلوبة  

" أن العقوبات كانت ضرورية لحماية األمن القومي"من البيانات المقدمة من الدولة الطرف " المفهوم ضمنا
تصـرفات الشـرطة أو اسـتنتاجات       "فلم يكن هناك في األوراق المعروضة على اللجنة ما يوحي بـأن             

ن القضية الوحيدة التي    ومن هنا فإ  ". المحكمة استندت إلى أي شئ خالف عدم وجود بيانات النشر الالزمة          
ما إن كانت العقوبات المفروضة على مقدم البالغ بسبب عدم إدراج "يتعين على اللجنة أن تبت فيها كانت 

تعتبر ضرورية لحماية النظام العـام أو الحتـرام         ] يمكن أن [التفاصيل المطلوبة بموجب قانون الصحافة      
  ١٢٩".حقوق اآلخرين أو سمعتهم

  .٥- ١٢، الفقرة ١٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٣                                                           
: ، في وثيقة األمم المتحدة)١٩٩٨أكتوبر / تشرين األول٢٠اآلراء المعتمدة في ( هون بارك ضد جمهورية كوريا. ت، ٦٢٨/١٩٩٥ البالغ رقم ١٢٤

  .٢-٢ ، الفقرة٨٦، الصفحة )المجلد الثاني (A/54/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
  .٤-٢، الفقرة ٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٥
  .٣- ١٠، الفقرة ٩١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٦
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٢٧
الوثائق الرسمية : ، في وثيقة األمم المتحدة)٢٠٠٠مارس / آذار٢٠اآلراء المعتمدة في ( البسيفتش ضد بيالروس. ف، ٧٨٠/١٩٩٧ البالغ رقم ١٢٨

  .٤ و ٢، الفقرتان ١٨٠-١٧٨، الصفحات )المجلد الثاني (A/55/40، للجمعية العامة
  .٤-٨، الفقرة ١٨١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٩
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مناقشة قضية مقدم البالغ بالتحديد وتفسـير أسـباب         "ولة الطرف لم تحاول     والحظت اللجنة أن الد   
 نسخة بتسجيل هذا المنشور لدى السلطات اإلدارية من أجل          ٢٠٠مطالبته قبل نشر وتوزيع منشور صادر في        

لم تفسر السـبب فـي أن هـذا         "وباإلضافة إلى ذلك فإن الدولة الطرف       ". الحصول على رقمي قائمة وتسجيل    
ولماذا كان انتهاك هذه    ] ١٩ من المادة    ٣الفقرة  [ كان ضروريا ألحد األغراض المشروعة المحددة في         المطلب

المتطلبات ال يستلزم عقوبات مالية وحسب بل يستلزم أيضا مصادرة المنشورات التي ال تـزال فـي حـوزة                   
للجنة إلـى أن هـذا       ومع عدم وجود أي تفسير يبرر مطلب التسجيل والتدابير المتخذة خلصت ا            ١٣٠".المؤلف

لحماية النظام العام أو الحترام حقوق اآلخرين أو سمعاتهم         "االقتضاء وهذه التدابير ال يمكن اعتبارها ضرورية        
   ١٣١. من العهد١٩ من المادة ٢وبالتالي فقد حدث انتهاك للفقرة ]". الخطأ في األصل[

مية قصوى في أي تقول اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إن حرية التعبير تتسم بأه
مجتمع ديمقراطي ولذلك يجب أن تفي التقييدات على ممارسة هذه الحرية بمعيار 

  .صارم من التبرير
وعندما تتذرع الدول األطراف بواحد أو أكثر من األغراض المشروعة المعددة في 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لتبرير ١٩ من المادة ٣الفقرة 
دات ممارسة حرية التعبير فإنه يجب عليها بالتالي أن تقدم تفاصيل كافية محددة تقيي

أما اإلشارات العامة إلى مفاهيم مثل األمن القومي والنظام . وموثوقة لتأييد حججها
العام فهي ليست كافية وال تقبلها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان كمبرر لتقييد ممارسة 

 .حرية التعبير

  

  رية الصحافةح ٦-٢-٣
 في كندا الذي تقدم بطلـب       ناشنال كابتال نيوز   بناشر مجلة    جوتييه ضد كندا  . رتتعلق قضية   

لعضوية بهو الصحافة البرلمانية ولكنه لم يحصل إال على تصريح مؤقت يمنحه مزايا محدودة وهو مـا                 
 الحـق فـي التمتـع       بقصر" وكانت الدولة الطرف قد قامت فعال        ١٣٢. من العهد  ١٩اعتبره انتهاكا للمادة    

 مالحظـات عنـد   تـدوين بالتسهيالت اإلعالمية في البرلمان الممولة تمويال عاما، بما في ذلك الحق في    
مراقبة اجتماعات البرلمان، على ممثلي وسائط اإلعالم األعضاء في منظمة خاصة وهى بهو الصـحافة               

افة ولم يتمتع إال بعضوية مؤقتة تتيح       وقد حرم كاتب البالغ من العضوية الكاملة في بهو الصح         ". الكندية
وعندما لم تكن لديه هـذه العضـوية        . له التمتع ببعض تسهيالت تلك المنظمة ولكن ليس كل التسهيالت         

المؤقتة كان يمنع من التمتع بتسهيالت وسائط اإلعالم ولم يتمكن من تسجيل مالحظات أثناء المـداوالت                
ة أن تبت فيما إن كان تقييد تمتع كاتـب الـبالغ بالتسـهيالت           وهكذا كان يتعين على اللجن     ١٣٣.البرلمانية

". وتلقيها ونقلهـا  ... المعلومات  ... التماس  " في   ١٩الصحفية البرلمانية يمثل انتهاكا لحقه بموجب المادة        
  وفى هذا الصدد أشارت أوال

ـ  ٢٥إلى الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، على النحو المحدد في المادة              " ن  م
من ’: الذي ينص في جانب منه على ما يلي       ) ٥٧(٢٥العهد وخاصة إلى التعليق العام رقم       

 وجود عمليـة نقـل حـر        ٢٥الجوهري لكفالة التمتع الكامل بالحقوق التي تحميها المادة         
للمعلومات واألفكار عن القضايا العامة والسياسية بين المواطنين والمرشحين والممثلـين           

  .٨، الفقرة ١٨٢-١٨١ المرجع نفسه، الصفحتان ١٣٠                                                           
  .٨، الفقرة ١٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٣١
الوثائق الرسمية للجمعية : في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٩أبريل / نيسان٧اآلراء المعتمدة في  (جوتييه ضد كندا. ر، ٦٣٣/١٩٩٥ البالغ رقم ١٣٢
  .٢-٢- ١، الفقرتان ٩٤-٩٣، الصفحتان )المجلد الثاني (A/54/40، العامة
  .٥- ١٣، الفقرة ١٠٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٣
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ذلك على وجود صحافة حرة وغير ذلك من وسائط اإلعالم القـادرة            وينطوي  . المنتخبين
وإذا قـرىء   ... ‘على التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو تقييد وإعالم الرأي العام           

 فإن ذلك يعنى أنه ينبغي أن يتاح للمواطنين، وخاصة من خالل            ١٩ذلك باالقتران بالمادة    
لومات وفرصة نشر المعلومات واآلراء عن أنشـطة        وسائط اإلعالم، نفاذا واسعا إلى المع     

ولكن اللجنة تعترف بأن هذا النفاذ ال ينبغـي أن يعطـل أو             . الهيئات المنتخبة وأعضائها  
يعرقل القيام بوظائف الهيئات المنتخبة وأنه يحق للدولة الطرف لذلك أن تحد مـن هـذا                

  ١٣٤".سجما مع أحكام العهدولكن يجب أن يكون أي تقييد تفرضه الدولة الطرف من. النفاذ

 من المـادة    ٢وبعد ذلك قبلت اللجنة أن استبعاد كاتب البالغ يمثل تقييدا لحقه بموجب الفقرة              
كاتب البالغ لم يقـع عليـه       "وبذلك رفضت أيضا حجة الدولة الطرف بأن         النفاذ إلى المعلومات   في   ١٩

ـ              داوالت البرلمانيـة بسـهولة     ضرر كبير بسبب التقدم التكنولوجي الذي يـوفر المعلومـات عـن الم
من ناحية أنه   "  وبعد أن قبلت اللجنة أن التقييد كان، على سبيل الجدل، مفروضا فى القانون             ١٣٥".للجمهور

على أن حماية المداولة البرلمانية يمكن اعتبارها       "ينبع من قانون المزايا البرلمانية فقد وافقت اللجنة أيضا          
أي نظام العتماد الممثلين يمكن أن يكون لذلك وسيلة مبررة          "وأن  " هدفا مشروعا من أهداف النظام العام     

موضوع تبت فيـه    "ومن ناحية أخرى لم توافق اللجنة على رأى الحكومة بأن ذلك            ". لتحقيق هذا الهدف  
  :واعتمدت اآلراء التالية بشأن هذه المسألة" الدولة وحدها
حددة وعادلة ومعقولة وينبغي أن     ينبغي أن تكون المعايير ذات الصلة بمخطط االعتماد م        "

وفى القضية موضع البحـث سـمحت الدولـة         . يكون تطبيق هذه المعايير بصورة شفافة     
. الطرف لمنظمة خاصة بالتحكم في التمتع بالتسهيالت الصحفية البرلمانية دون تدخل منها           

وال يكفل مخطط االعتماد أنه لن يحدث أي استبعاد تعسـفي مـن التمتـع بالتسـهيالت                 
وفى هذه الظروف ترى اللجنة أن نظام االعتماد لم يثبت أنـه            . لبرلمانية لوسائط اإلعالم  ا

 من العهد لكفالة تسيير     ١٩ من المادة    ٣تقييد ضروري ومتناسب للحقوق في إطار الفقرة        
وحرمان كاتب البالغ من التمتـع بالتسـهيالت        . أعمال البرلمان بفعالية ولسالمة أعضائه    

بسبب عدم كونه عضوا في رابطة بهو الصحافة الكندية يشـكل بـذلك             الصحفية للبرلمان   
  ١٣٦" . من العهد١٩ من المادة ٢انتهاكا للفقرة 

*****  
أن السلطات المخولة للمجلس الوطني لالتصال في       "في صدد غابون    " بأسف"والحظت اللجنة   

وأعربت ". ة الصحافة مراقبة البرامج وفرض عقوبات على أجهزة الصحافة تمثل عقبة أمام ممارسة حري           
لتحقيق االنسجام بـين تشـريعها   "ودعت الدولة الطرف   " لمضايقة الصحفيين "اللجنة أيضا عن استنكارها     

 بإلغاء الرقابة والعقوبات على أجهزة الصحافة وكفالة قيام الصـحفيين بممارسـة وظـائفهم               ١٩والمادة  
 الشكاوى مـن المضـايقات المنهجيـة        تزايد عدد " وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها من        ١٣٧".بصورة آمنة 

أن "في بيرو وطلبت من اللجنة الطـرف        " والتهديدات بالقتل ضد الصحفيين بقصد تقويض حرية التعبير       
تتخذ التدابير الالزمة إلنهاء التقييدات المباشرة وغير المباشرة لحرية التعبير والتحقيق في جميع الشكاوى              

لألساليب التي تستخدمها بيـرو     " وأعربت أيضا عن استنكارها      ١٣٨".ةالمقدمة وتقديم المسؤولين إلى العدال    
لتجريد األشخاص الذين ينتقدون الحكومة من سيطرتهم على وسائط االتصال، بما في ذلك إسقاط الجنسية               

... القضاء على هذه الحاالت التي تؤثر على حرية التعبيـر           " وطلبت من الدولة الطرف   " عن واحد منهم  

  .؛ وحذفت الحاشية٤- ١٣ – ٣-١٣، الفقرتان ١٠٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٤                                                           
  .٥- ١٣، الفقرة ١٠٥-١٠٤ المرجع نفسه، الصفحتان١٣٥
  .٦-١٣، الفقرة ١٠٥ والصفحة ١٠٥، الجزء الوارد في الصفحة ٥- ١٣، الفقرة ١٠٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٦
  .١٩، الفقرة ٤٤، الصفحة )المجلد األول (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٣٧
  .١٦، الفقرة ٤٨-٤٧ المرجع نفسه، الصفحتان ١٣٨
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 وأعربت اللجنة عن قلقها من مختلف أحكام قانون         ١٣٩".عويض الفعالة لألشخاص المعنيين   وإتاحة سبل الت  
الصحافة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والتذرع بها في كثير من األحيان وهو أمـر يصـعب                 

ـ   "من أن فكرة    "وأعربت عن قلقها بصفة خاصة      .  من العهد  ١٩توفيقه مع أحكام المادة      " ةتهديد أمن الدول
، وأن التواجد الدائم لممثلي الوسائط األجنبية يقتصر على         "قد يستخدم بطرق تؤدى إلى تقييد حرية التعبير       

". ليست متاحة بسهولة للجمهـور عمومـا      "صحفيين من ثالثة بلدان وأن الصحف والمنشورات األجنبية         
ستطيعون السفر إلى الخارج    صحفيي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ال ي      "وأخيرا الحظت اللجنة أن     

ينبغي أن تحدد األسباب التي أدت إلى حظر بعض المنشورات          "وينجم عن ذلك أن الدولة الطرف       " بحرية
وطُلب من الدولة الطرف ". كما ينبغي لها أن تمتنع عن التدابير التي تقيد توفر الصحف األجنبية للجمهور          

كوريا الديمقراطية الشعبية إلى الخارج وأن تتجنب       أن تخفف قيودها على سفر الصحفيين من جمهورية         "
  ١٤٠."١٩التي تقمع حرية التعبير بالمخالفة للمادة " تهديد أمن الدولة"أي استعمال لفكرة 

في " قلقها العميق من االنتهاكات العديدة والخطيرة للحق في حرية التعبير         "وشددت اللجنة على    
شر والتوزيع واإلذاعة لملكية الدولـة ورؤسـاء تحريـر          وبالتحديد، تخضع معظم مرافق الن    . "بيالروس

الصحف التي تدعمها الدولة موظفون في الدولة وهذا ما يعرض وسائط اإلعالم فعليا لضغوط سياسـية                
والقيود الكثيرة المفروضة على وسائط اإلعالم، وخاصة الجرائم المحـددة          ". قوية ويقوض من استقاللها   

مـن  "وباإلضافة إلى ذلك أعربت اللجنة عن قلقها        . ١٩ من المادة    ٣قرة  تحديدا غامضا ال تتمشى مع الف     
التقارير التي تتحدث عن قيام السلطات بمضايقة وتخويف الصـحفيين المحليـين واألجانـب وحرمـان                

علـى اتخـاذ كـل      "وحثت الدولة الطرف    ". المعارضين السياسيين للحكومة من تسهيالت اإلذاعة العامة      
تشريعية منها واإلدارية من أجل إزالة هذه القيود على حرية التعبير نظـرا ألنهـا ال                التدابير الالزمة ال  

 وأعربت اللجنة عن    ١٤١".وأن تفعل ذلك على سبيل األولوية      ... ١٩تتمشى مع التزاماتها بموجب المادة      
ير الفنـي،   وكثيرا من أشكال التعبير، بما فيها التعب      "قلقها من أن وسائط اإلعالم الجماهيري في زمبابوي         
لكـي  " وأوصت بتعديل القانون المتصل بهذا األمر     ". تخضع للرقابة وتسيطر عليها الحكومة إلى حد بعيد       

 حكومـة  وأخيرا شعرت اللجنة بالقلق من تدخل        ١٤٢". من العهد  ١٩ من المادة    ٣يمتثل امتثاال دقيقا للفقرة     
  ١٤٣".١٩طر انتهاك المادة ينطوي على خ"وهو " في توجيه التلفزة المملوكة للدولة"سلوفاكيا 

 من العهد الدولي ١٩إن حرية التعبير، بما فيها حرية الصحافة، المكفولة في المادة 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمكن تفسيرها أيضا في ضوء أحكام أخرى من 

.  المتعلقة بالحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة٢٥العهد مثل المادة 
لفعلية لهذا الحق تفترض مسبقا حرية تدفق المعلومات واألفكار بين والممارسة ا

المواطنين بشأن القضايا العامة والسياسية، بما في ذلك وجود صحافة حرة وغيرها 
  .من وسائط اإلعالم التي تستطيع التعليق على القضايا العامة دون رقابة أو تقييد

 من العهد ١٩ من المادة ٢لفقرة  وفقا لالوصول إلى المعلوماتوحق الصحافيين في 
تنطوي في جملة أمور على أن معايير مخططات االعتماد يجب أن تكون محددة وعادلة 

  .ومعقولة وال يجب مثال أن يحدث استبعاد تعسفي من حضور المناقشات البرلمانية
والحق في حرية الصحافة يعنى أن مضايقة الصحفيين محظورة تماما بموجب المادة 

وحرية الصحافة تفترض مسبقا تمكين الصحفيين من ممارسة وظائفهم . لعهد من ا١٩
  .بصورة آمنة والسفر بحرية

  .١٧، الفقرة ٤٨ الصفحة  المرجع نفسه،١٣٩                                                           
  .٢٣، الفقرة ١٠٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٠
  .١٥٣، الفقرة ٢٩ و ٢٨، الصفحتان )المجلد األول (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٤١
  .٢٢٤، الفقرة ٣٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٢
  .٣٨٣، الفقرة ٦١، الصفحة )المجلد األول (A/52/40، لعامةالوثائق الرسمية للجمعية ا:  وثيقة األمم المتحدة١٤٣
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وتشكل الرقابة والعقوبات على أجهزة الصحافة عقبات تعترض الممارسة الفعالة 
 باستعمال جرائم محددة تحديدا ١٩ من المادة ٣وال تسمح الفقرة . لحرية الصحافة

 على وسائط اإلعالم الجماهيري إلسكات النقد ضد غامضا من أجل فرض قيود
 .الحكومة

  

  المدافعون عن حقوق اإلنسان  ٧-٢-٣
الحق في حرية التعبير للمدافعين عن حقوق اإلنسان حق جوهري ألن عـدم السـماح لهـم                 

 فكـرة الحمايـة الفعالـة       يعني أن بالتعبير عن أنفسهم بحرية، سواء شفويا أو كتابة أو في شكل مطبوع             
وأعلنت اللجنة عند نظرها في التقرير الدوري الثاني من الجمهورية          . حقوق اإلنسان تصبح فكرة وهمية    ل

ألن أنشطة المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين الذين يتحـدثون          " قلقة   لالعربية السورية أنها ال تزا    
هـا علـى شـخص    وأشارت إلى حالة محددة حكـم في  ". لنصرة حقوق اإلنسان ظلت موضع قيود شديدة      

، والحظـت   "بسبب تعبيره بطريقة ال تتسم بالعنف عن آراء تنتقد السـلطات          " بالسجن لمدة عشر سنوات   
ولـذلك ينبغـي    . ١٩المضمونة في المادة    " هذه التقييدات ال تتمشى مع حرية التعبير والرأي       "اللجنة أن   

تقييد ألنشـطتهم وأن تكفـل      أن تحمى المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين من أي          "للدولة الطرف   
تمكين الصحفيين من ممارسة مهنتهم بدون خوف من تقديمهم إلى المحاكمة والمالحقة بسبب نقد سياسـة                

 والجدير بالذكر في هذا السياق أن إعالن األمم المتحدة المتعلق بحق ومسـؤولية األفـراد                ١٤٤".الحكومة
سان والحريات األساسية المعترف بها عالميا،      والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلن       

‘ ١٩٩٨ديسـمبر   / كـانون األول   ٩ المؤرخ في    ٥٣/١٤٤الذي اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها       
) ١(يهدف خصيصا إلى حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ويكفل لكل شخص في جملة أمور الحق في                 

معرفة المعلومات عن جميع حقوق اإلنسان      ) "٢" (الدوليةاالتصال بالمنظمات غير الحكومية أو الحكومية       
، علـى النحـو     ]الحـق ) "[٣(و" والحريات األساسية والتماسها والحصول عليها وتلقيها واالحتفاظ بهـا        

حرية ] في[المنصوص عليه في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان وغيرها من الصكوك الدولية المنطبقة،             
عارف عن جميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية أو نقلها إلى آخرين أو            نشر اآلراء والمعلومات والم   

  ).٦ و ٥المادتان (نشرها بين آخرين 

يجب ضمان الحق في حرية التعبير ضمانا فعاال لكل من يدافع عن حقوق اإلنسان 
ويجب . والحريات األساسية رغم أن أنشطته قد تنطوي على نقد سياسات الحكومة

سة حرية التعبير ألي سبب خالف األسباب المتضمنة في المعاهدات عدم تقييد ممار
 .الدولية المنطبقة

  

   من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب٩المادة   ٣-٣
أن " من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب أن من حـق كـل فـرد                ٩تضمن المادة   

".  عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللـوائح أن يعبر"كما يحق لكل إنسان " يحصل على المعلومات  
غير مشروطة بأي معايير أخرى مثـل بيـان         " في إطار القانون واللوائح   "ومن الجدير بالذكر أن عبارة      

  .األغراض المشروعة أو مفهوم الضرورة
  

  .٢٣، الفقرة ٧٥، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٤٤                                                           
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  حرية الصحافة ١-٣-٣
 يد ماالولو محـرر   السبمحاكمة وإدانة    جدول أعمال حقوق الوسائط ضد نيجيريا     تتعلق قضية   

صحيفة نيجيرية مستقلة؛ فقد أدين السيد ماالولو في محكمة عسكرية خاصة بتهمة التستر على الخيانـة                
 مـن   ٩وأدعى أمام اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن المادة          . وحكم عليه بالسجن مدى الحياة    

ب لمجرد نشر أخبار في صـحيفته تتصـل         الميثاق قد تعرضت لالنتهاك نظرا ألن السيد ماالولو قد عوق         
واحتجت الحكومة في الجانب اآلخر بأن السيد ماالولو قدم         . بانقالب مزعوم اشترك فيه بعض األشخاص     

إلى المحاكمة مع عدد من األشخاص اآلخرين يشملون صحفيين بتهمة االشتراك في االنقالب وأن المسألة         
 ولكن اللجنة رأت أن ما نشره السيد مـاالولو كـان            ١٤٥.لذلك لم تكن مسألة الهجوم على مهنة الصحافة       

  ١٤٦. كانت موضع االنتهاك٩السبب الوحيد في القبض عليه ومحاكمته وإدانته وخلصت إلى أن المادة 
مشروع الحقوق الدستورية ومنظمة    وكانت حرية الصحافة موضع نقاش مرة أخرى في قضية          

جملة أمور بمصادرة آالف النسخ من المجـالت بعـد          وهى قضية تتعلق في      الحريات المدنية ضد نيجيريا   
بموجـب مرسـوم     ذي نيـوز  فقد تم غلق مجلة     . احتجاجات من الصحفيين وغيرهم ضد إلغاء االنتخابات      

وقبل إغالق المجلة قام رجال األمن باالستيالء على نسخ منها وبدأت           . ١٩٩٣يونيو  /عسكرى في حزيران  
 قـد   تمبـو أن آالف النسخ من المجلة اإلخبارية األسـبوعية         وادعى أيضا   . الشرطة البحث عن محرريها   

التي سادت الـبالد بعـد إلغـاء        " الفوضى"وبررت الحكومة هذه اإلجراءات باإلشارة إلى حالة        . صودرت
 واختلفت اللجنة مع هذا القول وأشارت إلى المبدأ العام الذي يقول بأنه ينبغي للدول أال تحد                 ١٤٧.االنتخابات

ق بإبطال األحكام الدستورية أو تقويض الحقوق األساسية التي يضمنها الدستور والمعايير       من ممارسة الحقو  
ينبغي أن تتجنب تقييد الحقوق وأن تتوخى الحـرص         "ورأت اللجنة أن الحكومات     . الدولية لحقوق اإلنسان  

وال . وليبصفة خاصة في صدد تلك الحقوق التي يحميها القانون الدستوري أو قانون حقوق اإلنسـان الـد                
وفى الواقع تؤدى التقييدات العامة للحقوق إلى تراجع ثقـة          . توجد حالة تبرر انتهاك حقوق اإلنسان بالجملة      

 وخلصت اللجنة إلى أنه نظـرا ألن        ١٤٨".الجمهور في حكم القانون وكثيرا ما تؤدى إلى عكس المراد منها          
دامها للتعامل مع انتهاكات القانون المحلي فإن لدى نيجيريا كل األحكام التقليدية لقضايا القذف وتستطيع استخ

فالقوانين التي تسخر لتطبيقها على شـخص واحـد         "منع الحكومة لمنشور بعينه يثير القلق بصفة خاصة؛         
احتمال وقوع الخطر الشديد المتمثل في التمييز وعدم المساواة         ] تثير[بالتحديد أو على كيان قانوني بالتحديد       

واالسـتيالء علـى     ذي نيوز ولذلك كان منع    . من الميثاق " ٢قانون وفقا لما تكفله المادة      في المعاملة أمام ال   
  ١٤٩. من الميثاق٩ يمثل انتهاكا للمادة ذي نيوز ومجلة تمبو نسخة من مجلة ٥٠ ٠٠٠

دفع رسم تسجيل ودفع تأمين قبل التسجيل لدفع الغرامة         "ومع ذلك اعتبرت اللجنة األفريقية أن       
ولكن مبلغ رسم التسجيل ينبغي أال يزيد ". "يمثل بحد ذاته مخالفة للحق في حرية التعبيرأو التعويضات ال 

عن الحد الالزم لكفالة دفع المصروفات اإلدارية للتسجيل كما ينبغي أال تزيد رسوم التسجيل المسبق عن                
. عها أو ناشـرها   المبلغ الالزم كتأمين لدفع الغرامات أو التعويضات المطلوبة من مالك الصحيفة أو طاب            

ومن ناحيـة أخـرى،     ". فالرسوم المرتفعة بصورة مفرطة هي في جوهرها تقييد إلصدار وسائط األنباء          

                                                           ١٤٥ ACHPR, Media Rights Agenda (on behalf of Mr. N. Malaolu) v. Nigeria, No. 224/98, decision adopted during the 28th 
:  of the text as published at68-67. , paras2000 November 6 – October 23session, 

html.98-224/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
  .٦٩ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٦
١٤٧ AHCPR, Constitutional Rights Project and Civil Liberties Organisation v. Nigeria, Communication No. 102/93, decision 

:  of the text as published at the following web site57 and 7, 6. , paras1998 October 31adopted on
html.93-102/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
  .٥٨ و ٥٧ المرجع نفسه، الفقرتان ١٤٨
  . ١٥٩ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٩
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بمـا  " لم تكن مفرطة بشكل واضح    "كانت الرسوم المعنية في القضية المعروضة على اللجنة عالية ولكنها           
  ١٥٠".تقييدا خطيرا"يشكل 

السلطة التقديرية الكاملة والطابع النهائي لقرار      "ومع ذلك شعرت اللجنة بمزيد من القلق إزاء         
. مجلس التسجيل وهو ما يعطى الحكومة فعال سلطة حظر إصدار أي صحف أو مجالت حسبما تختـار                

وهـى  "ويؤدى ذلك إلى الرقابة وينشئ خطرا كبيرا يهدد حقوق الجمهور في الحصول على المعلومـات                
  ١٥١.ولهذا حدث خرق لتلك المادة. من الميثاق ٩ من المادة ١الحقوق التي تحميها الفقرة 

 ٩ من المادة    ٢وفى صدد التحريم ضد صحيفة في نفس القضية أشارت اللجنة إلى أن الفقرة              
يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطـار القـوانين             "من الميثاق األفريقي تنص على أنه       

انون الوطني يمكن أن ينحى جانبا الحق في التعبير عن          ال يعنى ذلك أن الق    " وفى رأى اللجنة    ". واللوائح
وباإلضافة إلى ذلـك    ". األفكار ونشرها؛ ألن ذلك يجرد حماية الحق في التعبير عن األفكار من مفعولها            

وأي تقييـد   . فإن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان يجب دائما أن تسود على القوانين الوطنية المناقضـة             "
 وباإلضافة إلى ذلـك فـإن الميثـاق ال          ١٥٢".الميثاق يجب أن يتفق مع أحكام الميثاق      للحقوق الواردة في    

وال يمكن التذرع بحاالت الطوارئ أو الظروف الخاصة لفرض حـدود علـى             "يتضمن بندا بعدم التقيد،     
  ١٥٣".الحقوق والحريات المكرسة في الميثاق

يات الـواردة فـي الميثـاق       توجد األسباب المشروعة الوحيدة لتقييد الحقوق والحر      "والواقع  
تمارس حقوق وحريات كل شخص فـي ظـل         "التي تنص على أن     " ٢٧ من المادة    ٢األفريقي في الفقرة    

ويجب أن تقوم أسباب أي تقييدات      ". "احترام حقوق اآلخرين واألمن الجماعي واألخالق والمصلحة العامة       
يدات الحقوق متناسـبة بصـورة      محتملة على أساس مصلحة مشروعة للدولة ويجب أن تكون شروط تقي          

فإن أي تقييـد    "وبالتحديد  ". صارمة مع المزايا المنشودة وأن تكون ضرورية لهذه المزايا ضرورة مطلقة          
   ١٥٤".ينبغي أال تكون من نتيجته في أي حال من األحوال أن يصبح الحق نفسه حقا وهميا

ذي  الحظر على صـحيفة      وبالنظر إلى أن الحكومة لم تقدم في هذه القضية أي دليل على أن            
 ونظرا لتوفر قانون القـذف      ٢٧ من المادة    ٢يمكن تبريره على أساس األسباب المعدودة في الفقرة          نيوز

 مـن   ٩ من المادة    ٢ويشكل انتهاكا للفقرة    " لم يكن متناسبا أو مبررا    "في نيجيريا فإن حظر إصدار بعينه       
  ١٥٥.الميثاق

  
  حرية التعبير عن اآلراء ٢-٣-٣

 النقابـات   أوت التي يتم فيها احتجاز األشخاص لمجرد انتمائهم ألحزاب المعارضة           في الحاال 
 ٢للحق في حرية التعبير تمثل انتهاكا للفقرة        " التقييدات الشاملة "خلصت اللجنة األفريقية إلى أن مثل هذه        

زم األمـر تقييـد   وفى هذا الصدد أشارت اللجنة إلى المبدأ القائل بأنه إذا اسـتل           .  من الميثاق  ٩من المادة   
تقوض الحقـوق األساسـية     "وينبغي أال   " ينبغي أن تكون أقل ما يمكن     "حقوق اإلنسان فإن هذه التقييدات      

                                                           ١٥٠ ACHPR, Media Rights Agenda and Others v. Nigeria, Communications Nos. 105/93, 128/94, 130/94 and 152/96, decision 
:  of the text of the decision as published at56-55. , paras1998 October 31adopted on 

 and the deposit for any penalty or damages 100,000registration fee was N The /comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http
awarded against the newspaper etc. amounted to N250,000, para. 6.  

  . ٥٧ المرجع نفسه، الفقرة ١٥١
  .٦٦ و ٦٣ المرجع نفسه، الفقرتان ١٥٢
  .٦٧ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٣
  .٧٠-٦٨ المرجع نفسه، الفقرات ١٥٤
نظرا ألن البالغين )  وما بعدها١٥٥انظر الحاشية  (١٠٢/٩٢وليس من الواضح كيف يتصل هذا البالغ بالبالغ رقم . ٧١ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٥

  .يتناوالن جزئيا الحظر على نفس الصحيفة
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 وبالمثل فعندما ألقى القبض على من اتهم بأنه أحد زعماء الطلبة            ١٥٦".المضمونة بموجب القانون الدولي   
ة أن يغادر بلده فقد اعتبرت اللجنـة هـذه          في كينيا واحتجز لعدة أشهر بسبب آرائه وكان عليه في النهاي          

وإذا كانت آراء أحد األشخاص تتعارض مع القانون المحلي فـإن           .  من الميثاق  ٩المعاملة انتهاكا للمادة    
 وأخيرا في   ١٥٧.الشخص المتأثر أو الحكومة ينبغي في الواقع أن يسعى إلى االنتصاف في محكمة قانونية             

 ويوا الصغير ومنظمة الحريات المدنية أكدت اللجنة على –ين سارو القضية المرفوعة نيابة عن الكاتب ك    
 من الميثاق   ١١-٩العالقة الوثيقة بين حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع المكفولة في المواد من             

 ١٠ مـن المـادة      ١ بانتهاكها الفقـرة     ٩ من المادة    ٢وخلصت إلى أن الحكومة قد انتهكت ضمنا الفقرة         
فقد أدعى أن سبب محاكمة الضحايا ثم إصدار حكم اإلعدام ضدهم في نهايـة األمـر هـو                  . ١١والمادة  

ففي إحدى التجمعات قام الضحايا في الواقع، من خالل منظمة حركة بقـاء             . تعبيرهم السلمي عن آرائهم   
شعوب أوغوني، بنشر معلومات وآراء عن حقوق الذين يعيشون في إحدى المناطق المنتجة للبترول في               

  ١٥٨.والحظت اللجنة أن الحكومة لم تكذب هذه االدعاءات. البلد
  

  المدافعون عن حقوق اإلنسان  ٣-٣-٣
 بمضايقة واضطهاد أعضاء إحدى منظمـات حقـوق     لوز ضد نيجيريا   -هورى  تتعلق قضية   

وكما يقول مقدم الشكوى كانت منظمة الحقوق المدنية إحدى منظمات حقوق اإلنسان            . اإلنسان في نيجيريا  
لتي يعمل العاملون فيها معا لتحقيق احترام حقوق اإلنسان من خالل برامج منظمة تهدف إلـى توعيـة                  ا

اضطهاد العاملين فيها وشن الغارات على مكاتبها في محاولـة          "وخلصت اللجنة إلى أن     . الشعب بحقوقه 
بير والحق في حريـة  يمثالن انتهاكا لكال الحق في حرية التع" للنيل من قدرتها على العمل في هذا الصدد       

  ١٥٩. من الميثاق١٠ و ٩تكوين الجمعيات المكفولين بموجب المادتين 

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان ٩الحق في حرية التعبير المكفول بموجب المادة 
  .والشعوب يحمى أيضا حرية الصحافة

 إذا  إال٩ولكن دفع رسم معقول مقابل تسجيل إحدى الصحف ال يتناقض مع المادة 
ومن ناحية أخرى فإن تسجيل الصحف ال يجوز . كان هذا الرسم زائدا إلى حد مفرط

أن يكون طريقة لتعريض حق الجمهور في تلقى المعلومات للخطر، فهذا الحق تكفله 
وعلى الحكومات أن تثبت أن التقييدات المفروضة .  من الميثاق٩ من المادة ١الفقرة 

  . من الميثاق٢٧ من المادة ٢ بموجب الفقرة على ممارسة أي حق يمكن تبريرها
وال يمكن أن يلغى القانون المحلي الحق في حرية التعبير وحق الشخص في نشر 

  .آرائه ألن المعايير الدولية لحقوق اإلنسان تسود على القانون الوطني
وطبقا للميثاق األفريقي فإن تقييدات ممارسة الحقوق ال يجب أبدا أن تجرد الحقوق 

 من ٢جوهرها وال يمكن فرضها إال لألسباب المشروعة الموصوفة في الفقرة من 
ويجب أيضا أن تتسم التقييدات بالتناسب الدقيق مع الفائدة . من الميثاق٢٧المادة
                                                           ١٥٦ Amnesty International and Others v. Sudan, Communications Nos. 48/90, 50/91, 52/91 and 89/93, decision adopted on unknown 

/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http:  of the text of the decision as published at the following web site80-77. , paradate.  
١٥٧ John D. Ouko v. Kenya, Communication No. 232/99, decision adopted during the 28th Ordinary session, 23 October – 6 November 

2000, paras. 27-28 of the text of the decision as published at: http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/232-99.html.  
١٥٨ International Pen and Others (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr and Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, Communications 

Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, decision adopted on 31 October 1998, para. 110 of the text of the decision as published 
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١٥٩ Huri-Laws (on behalf of Civil Liberties Organisation) v. Nigeria, Communication No. 225/98, decision adopted during the 
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  .المشروعة التي تهدف إلى تحقيقها
وتنطوي حرية الشخص في التعبير عن آرائه على الحق في أن يقوم بذلك بصورة 

  .ودون خوف من القبض عليه ومالحقته ومضايقتهسلمية علنا 
وطبقا للميثاق األفريقي يتمتع المدافعون عن حقوق اإلنسان بحق في حرية التعبير 

 .عند العمل لتحسين فهم الشعوب لحقوقهم وحرياتهم

  

  تفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان من اال١٣المادة   ٤-٣
 مـن االتفاقيـة األمريكيـة       ١٣ من المادة    ١قرة  تعريف الحق في حرية التعبير الوارد في الف       
 من العهد الدولي رغم أن التعريف       ١٩ من المادة    ٢لحقوق اإلنسان يشبه كثيرا التعريف الوارد في الفقرة         

البحث عـن مختلـف أنـواع       "وهكذا فإن الحق يشمل حرية      ". حرية الفكر "األول يشمل أيضا إشارة إلى      
ها إلى اآلخرين دونما اعتبار للحدود، سواء شفاهة او كتابة او طباعة أو             المعلومات واألفكار وتقفيها ونقل   

  ".في قالب فني أو بأية وسيلة يختارها
 يتسم بأهمية خاصة من     ة من االتفاقية األمريكي   ١٣ من المادة    ٢وحكم التقييد الوارد في الفقرة      

 ال يخضع ١٣ من المادة   ١رة   أن ممارسة الحق المنصوص عليه في الفق       بعبارات صريحة ناحية أنه يعلن    
بل يمكن أن تكون موضوعا لفرض مسؤولية الحقة يحددها القـانون صـراحة وتكـون               . لرقابة مسبقة "

حماية األمن القومي أو النظـام      ) ب(احترام حقوق اآلخرين وسمعتهم؛ أو      ) أ: (ضرورية من أجل ضمان   
مكن أن تبرر تقييد ممارسة حريـة التعبيـر         واألسباب التي ي  ". العام أو الصحة العامة أو األخالق العامة      

 استثناء  ١٣ من المادة    ٤وتتضمن الفقرة   .  من العهد الدولي   ١٩ من المادة    ٣تشبه بذلك ما يرد في الفقرة       
أنه يمكن اخضاع وسائل التسلية العامة لرقابة مسبقة يـنص عليهـا            "لحظر الرقابة المسبقة من ناحية أن       

  ".نظيم الحصول عليها من أجل الحماية األخالقية لألطفال والمراهقينالقانون ولكن لغاية وحيدة هي ت
 تـرى محكمـة البلـدان       ١٣ من المـادة     ٤وإلى جانب االستثناء المنصوص عليه في الفقرة        

 ... ١٣أن الرقابة المسبقة تتعارض دائما مع التمتع الكامل بالحقوق المذكورة في المـادة              "األمريكية  
ومعنى ذلك  . "عوم من الرقابة المسبقة هو منع إساءة استعمال حرية التعبير         حتى ولو كان الغرض المز    

 ومن  ١٦٠".أن أي تدبير وقائي في هذا المجال سيصل حتما إلى حد انتهاك الحرية التي تضمنها االتفاقية               "
التي تتعلق بحظر المحاكم الشيلية لعرض       اولميدو بوستوس وآخرون ضد شيلى    الشواهد على ذلك قضية     

فقد خلصت محكمة البلدان األمريكية إلى أن هذه الحالة من الرقابة المسبقة            . إلغراء األخير للمسيح  افيلم  
 من االتفاقيـة األمريكيـة لحقـوق        ١٣تشكل انتهاكا للحق في حرية الفكر والتعبير المتجسدة في المادة           

  ١٦١.اإلنسان
من خالل فرض   "بير إال   ومع أنه ال يمكن التحكم في التجاوز في استعمال الحق في حرية التع            

فإن فرض هذه المسؤولية يجب كما تقول المحكمة أن يكون          " العقوبات الالحقة على المذنبين بهذا التجاوز     
  :امتثاال لكل المتطلبات التالية لكي يكون صحيحا

 ؛"وجود أسباب محددة سلفا لتحميل المسؤولية" 

 ؛"التعريف الصريح والدقيق لهذا األسباب في القانون" 

                                                           ١٦٠ I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (arts. 13 and 29 
American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 1985, Series A, No. 5, pp. 103-104, para. 

38; emphasis added.  
  .I-A Court HR, The Case of Olmedo Bustos et Al. v. Chile, judgment of 5 February 2001, Series C, No. 73, paras. 71-73 انظر ١٦١
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 ؛"رعية األهداف المنشودةش" 

   ١٦٢".األغراض المذكورة أعاله‘ ضرورية من أجل ضمان’إثبات أن هذه األسباب للمسؤولية هي " 
باستعمال أساليب أو   " أيضا بالتجديد أية تقييدات لحرية التعبير        ١٣ من المادة    ٣وتحظر الفقرة   

" خاصة على المطبوعات اإلخبارية   وسائل غير مباشرة مثل سوء استعمال وسائل السيطرة الحكومية أو ال          
وهكذا فإن الحظر   . بما يؤدى إلى عرقلة توصيل ونشر األفكار واآلراء       "أو مختلف أنواع وسائط اإلعالم      

إلى أساليب السيطرة "الوارد في هذا الحكم ال يقتصر على القيود الحكومية غير المباشرة ولكنه يمتد أيضا 
ويعنى ذلك أن أي انتهاك لالتفاقية      .  التي تؤدى إلى نفس النتيجة     على وسائط اإلعالم الجماهيري   " الخاصة

 قامت الدولة نفسها بفرض تقييدات ذات الطابع غير المباشر التي تؤدى إلـى عرقلـة                إذاال يحدث فقط    
أن الدولة تتحمل التزاما بكفالة أن االنتهاك ال ينشأ عن          "ولكنه يعنى أيضا    " توصيل ونشر األفكار واآلراء   "
  ١٣.١٦٣ من المادة ٣المشار إليها في الفقرة ".‘ ل السيطرة الخاصةوسائ’

*****  
 تضمن حق الـرد إذ تـنص        ١٤وأخيرا تتميز االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان بأن المادة         

  : من هذه المادة على ما يلي١الفقرة 
  أو جارحة نشرتها علـى الجمهـور       دقيقة لكل من تأذى من جراء أقوال أو أفكار غير           "

 مستخدما وسيلة االتصال ذاتها،     تصحيحوسيلة اتصال ينظمها القانون، حق الرد أو إجراء         
  .بالشروط التي يحددها القانون

ال يلغى، فى أى حال من األحـوال المسـؤوليات          "وباإلضافة إلى ذلك فإن التصحيح أو الرد        
 من أجل حماية فعالة "وأخيرا ). ١٤ من المادة ٢الفقرة " (القانونية األخرى التى يمكن أن تكون قد ترتبت   

 مطبوعة وصحيفة وشركة سينما وإذاعة وتلفزيون شخص مسـؤول ال           كلللشرف والسمعة، يكون لدى     
 فيما  ١٤ولالطالع على تفسير للمادة     ). ١٤ من المادة    ٣الفقرة  " (ة الخاص االمتيازاتتحميه الحصانات أو    

ستشارية لمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان عن        من االتفاقية انظر الفتوى اال     ٢و١يتصل بالمادتين   
  ١٦٤".قابلية إعمال الحق في الرد أو التصويب"

 من االتفاقية األمريكية ١٣يجب أال تكون ممارسة حرية التعبير بموجب المادة 
وال يمكن السيطرة على تجاوزات ممارسة . لحقوق اإلنسان خاضعة لرقابة مسابقة

انونية إال من خالل فرض العقوبات الحقا على المتهمين بهذه حرية التعبير سيطرة ق
  .التجاوزات

ولكن لكي يكون فرض هذه التبعة الالحقة قانونيا فإنه يجب أن يمتثل للمتطلبات 
  :التالية

 وجود أسس محددة مسبقا لهذه التبعة؛ •

 تعريف هذه األسس تعريفا صريحا ودقيقا بنص القانون؛ •

 شرعية األغراض المنشودة؛ •

                                                           ١٦٢ I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (arts. 13 and 29 
American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 1985, Series A, No. 5, p. 104, para. 39.  

  .٤٨، الفقرة ١١١- ١١٠ المرجع نفسه، الصفح١٦٣
١٦٤ I-A Court HR, Enforceability of the Right to Reply or Correction (arts. 14(1), 1(1) and 2 American Convention on Human 

: s web site’; for the text see the Court7. , Series A, No1986, 29 of August 7/86-, Advisory Opinion OC)Rights
html._ING7A_/seriecing/cr.or.corteidh.www.  
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إثبات أن هذه األسس إلنشاء التبعة ضرورية من أجل ضمان األغراض  •
 .المشروعة

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان حق الرد ألي شخص ١٤وتضمن المادة 
 .يصاب بضرر نتيجة عبارات أو أفكار غير دقيقة أو مسيئة يتم نشرها على الجمهور

  

  ير، بما في ذلك دور الوسائط الجماهيريةالفرد واألبعاد الجماعية لحرية التعب ١-٤-٣
استنادا إلى الفتوى االستشارية التي أصدرتها محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسـان فـي              

والتي يشار إليها فيما يلـي   (بالعضوية اإللزامية في اتحاد يحدده قانون ممارسة الصحافة       القضية المتعلقة   
 أن  ايفشـير برونسـتاين ضـد بيـرو       المحكمة عند نظر قضية     أكدت  ") العضوية اإللزامية "باسم قضية   

ال يملكون فقط الحـق  " من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ١٣األشخاص الذين يتمتعون بحماية المادة   
 أيضا الحق والحرية في التماس جميع ضروب المعلومات واألفكـار           والحرية للتعبير عن أفكارهم ولكن    

وهو ما  "  آن واحد  في بعد فردى وبعد اجتماعي   لي فإن حرية التعبير تنطوي على       وبالتا. وتلقيها ونشرها 
  يقتضي 

من ناحية أنه ال يجوز تعريض أي شخص بصورة تعسفية للضرر أو لعقبـات تعرقـل                "
تعبيره عن فكره الخاص وبالتالي فإنها تمثل حقا لكل فرد؛ ولكنها تنطوي أيضا من ناحية               

  ١٦٥" . معلومات ولمعرفة تعبير اآلخرين عن أفكارهمأخرى على حق جماعي لتلقى أية

  أعلنت المحكمة أن الحق الفردي، أي ١٣وفى صدد البعد األول للحق الوارد في المادة 
حرية التعبير ال يستغرقها االعتراف النظري بالحق في الحديث أو الكتابة ولكنها تشـمل              "

 لنشر األفكار لكي تصل إلى      أيضا وبصورة ال تتجزأ الحق في استعمال أي أسلوب مالئم         
وفى هذا الصدد ال يمكن الفصل بـين التعبيـر عـن األفكـار              . أكبر عدد من األشخاص   

والمعلومات ونشرهما وبالتالي فإن تقييد إمكانيات النشر تمثل مباشرة وبنفس القدر تقييـدا             
  ١٦٦" .للحق في حرية التعبير

  أعلنت اللجنة أن العنصر االجتماعيأي ، ١٣وفى صدد العنصر الثاني للحق المتجسد في المادة 
حرية التعبير هي وسيط لتبادل األفكار والمعلومات بين األشخاص؛ وهى تشمل الحق في             "

سعى الشخص إلى تعريف اآلخرين بوجهات نظره ولكنها تنطوي أيضا على حـق كـل               
ـ       . شخص في معرفة اآلراء والتقارير واألخبار      ي وبالنسبة للمواطن العادي فإن الحـق ف

معرفة آراء أخرى ومعرفة المعلومات لدى اآلخرين ال يقالن أهمية عن الحق فـي نقـل                
  ١٦٧" .أفكار الشخص نفسه إلى آخرين

بأهمية متساوية وينبغي ضمانهما في وقت واحد مـن         "وفى رأى المحكمة يتسم هذان البعدان       
وتزداد أهمية هذا الحـق     ". ية من االتفاق  ١٣أجل اإلعمال الكامل للحق في حرية التعبير في إطار المادة           

  وضوحا عندما نفحص

                                                           ١٦٥ I-A Court HR, Ivcher Bronstein Case v. Peru, judgment of February 6, 2001, Series C, No. 74; the text used is that found on 
146. , parahtml._ENG74C_/seriecing/cr.or.corteidh.www: sweb site’the Courtالعضوية وسيتم استعراض قضية . ؛ وأضيف التشديد

  .٥-٤-٣مرة أخرى أدناه في القسم الفرعي اإللزامية 
  .١٤٧ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٦
  .١٤٨الفقرة  المرجع نفسه، ١٦٧
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الدور الذي تؤديه وسائط اإلعالم في مجتمع ديمقراطي عندما تكون هذه الوسائط أداة حقة             "
لحرية التعبير وليست وسيلة لتقييدها؛ وبالتالي فمن األهمية الحيوية أن تتمكن الوسائط من             

  ١٦٨".جمع كل المعلومات واآلراء المتنوعة إلى أبعد حد

من الجوهري أن يتمتع الصحفيون العاملون في وسائط اإلعالم بالحماية          "وباإلضافة إلى ذلك    
واالستقالل الالزمين لممارسة وظائفهم ممارسة شاملة ألنهم هم الذين يقومون بـإعالم المجتمـع وهـذا                

  ١٦٩" .مطلب ال غنى عنه لتمكين المجتمع من التمتع بالحرية الكاملة
 أيضا أن القول بأنه يجب      العضوية اإللزامية  فتواها االستشارية في قضية      وأعلنت المحكمة في  

ال يستطيع الشخص أن    "ضمان األبعاد الفردية والجماعية لحرية التعبير في آن واحد يعنى من ناحية أنه              
يعتمد اعتمادا مشروعا على حق المجتمع في الحصول المعلومات األمينة لكي يقيم نظاما مـن الرقابـة                 

ويعنى " بقة لتحقيق غرض مزعوم هو استئصال المعلومات التي تعتبر غير صحيحة في نظر الرقيب             المس
أن الحق في نقل المعلومات واألفكار ال يمكن التذرع به لتبرير إنشاء احتكارات خاصة              "من ناحية أخرى    

  ١٧٠".حدة فقطأو عمومية لوسائط االتصال بهدف تشكيل الرأي العام من خالل التعبير عن وجهة نظر وا
ألن الوسائط الجماهيرية هي التي تجعل ممارسة حرية التعبيـر          "ويترتب على ذلك أنه نظرا      

فإن ظروف استعمالها يجب أن تتفق مع متطلبات هذه الحرية، ونتيجة ذلك أنه يجـب أن                ... حقيقة واقعة 
شـكل وأن تكـون     تعددية وسائط االتصال ومنع كل االحتكارات لها في أي           في جملة أمور  يكون هناك   

  ١٧١".هناك ضمانات لحماية حرية الصحفيين واستقاللهم

 من االتفاقية األمريكية لحقوق ١٣ال يقتصر الحق في حرية التعبير الوارد في المادة 
اإلنسان على حق الشخص في التعبير عن أفكاره ولكن يشمل أيضا حقه وحريته في 

  .شرها بأي طريقة يراها مالئمةالتماس كل أنواع المعلومات واألفكار وتلقيها ون
 على السواء ويجب بعد فردي وبعد اجتماعيويعنى ذلك أيضا أن حرية التعبير لها 
فمن ناحية ال يجوز منع أي فرد منعا تعسفيا من : ضمان هذين البعدين في وقت واحد

التعبير عن أفكاره ومن ناحية أخرى يوجد حق جماعي لتلقى المعلومات من اآلخرين 
  .كار واآلراء التي يعرب عنها اآلخرونواألف

والعالقة المتبادلة بين البعدين الفردي واالجتماعي في حرية التعبير تنطوي باإلضافة 
  .إلى ذلك إلى أن القيود على إمكانية نشر المعلومات ستقيد حرية التعبير بنفس القدر

ر ويجب لكي وفى مجتمع ديمقراطي تمثل الوسائط أداة حقة من أدوات حرية التعبي
يكون المجتمع حرا يجب أن يتمكن الصحفيون من ممارسة مسؤولياتهم المهنية 

  .بصورة مستقلة وفى ظروف آمنة
والحق في مشاركة المعلومات األمنية مع المجتمع ال يمكن التذرع به تبريرا للرقابة 

 .المسبقة وإلقامة احتكارات في إطار وسائط اإلعالم

  

  .١٤٩ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٨                                                           
  .١٥٠ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٩
١٧٠ I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (arts. 13 and 29 
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  فهوم النظام العام في مجتمع ديمقراطيحرية التعبير وم ٢-٤-٣
بناء على ما فهمته محكمة البلدان األمريكية، وهو ما يترتب منطقيا على حيثياتها المعروضة              

  في القسم الفرعي السابق
يتطلب مفهوم النظام العام في مجتمع ديمقراطي ضمان أوسع انتشـار ممكـن لألنبـاء               "

وتشـكل  . صول المجتمع برمته إلى المعلومـات     واألفكار واآلراء وكذلك أوسع إمكانية لو     
حرية التعبير العنصر األولى واألساسي في النظام العام في أي مجتمـع ديمقراطـي وال               
يمكن تصور ذلك بدون مناقشة حرة وبدون إمكانية إعطاء الفرصـة كاملـة لألصـوات               

  ١٧٢".المعارضة

مة األوروبية لحقوق اإلنسـان     ولدعم هذا الرأي أشارت المحكمة إلى السوابق القانونية للمحك        
شـرط أساسـي   "ألي مجتمع ديمقراطي و " إحدى الركائز الجوهرية"التي جاء فيها أن حرية التعبير هي       

وكما الحظت محكمة البلدان األمريكية فإن نظيرتها األوروبيـة قـد      ". لتقدمه وللتنمية الشخصية لكل فرد    
صر فقط على نشر المعلومات واألفكار التي تلقـى         ضمان هذه الحرية ال ينبغي أن يقت      "حكمت أيضا بأن    

قبوال طيبا أو تعتبر غير مسيئة أو مخالفة بل ينبغي ضمانها أيضا في صدد تلك المعلومات واألفكار التي                  
ورأت ". موضع ترحيب منهم أو تسبب لهم الصدمة       قد تؤذى الدولة أو أي قطاع من السكان أو ال تكون          

  ١٧٣". عند تطبيقها على الصحافةتتسم بأهمية خاصة"ذه المبادئ المحكمة األوروبية كذلك أن ه
  :عبرت المحكمة عن دور حرية التعبير بالعبارات التالية العضوية اإللزاميةوفى قضية 

وهى ال غنى عنهـا لتشـكيل       . حجر زاوية يقوم عليه وجود المجتمع الديمقراطي نفسه       ] إنها"[
 األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات العلمية والثقافيـة         لتطور شرط البد منه  وهى أيضا   . الرأي العام 

وهى تمثل باختصار األداة التـي تمكـن المجتمـع مـن            .  التأثير على الجمهور   فيوعموما لمن يرغب    
وبالتالي يمكن القول بأن المجتمع الذي ال يحصـل         . الحصول على المعلومات الكافية لممارسة خياراتها     

  ١٧٤". يتمتع حقا بالحريةعلى المعلومات الكافية ال

؛ وهى النظام العام لمجتمع ديمقراطيحرية التعبير هي العنصر األساسي في 
تفترض سلفا أوسع انتشار ممكن لألنباء واألفكار واآلراء وأوسع فرصة ممكنة 

  .لوصول المجتمع برمته إلى المعلومات
ي حرية النقاش أي والعالمة البارزة لمفهوم النظام العام في أي مجتمع ديمقراطي ه

النقاش الذي يمكن فيه التعبير تعبيرا كامال عن اآلراء المعارضة وبذلك يمكن نشر 
  . اآلراء رغم ما قد تنطوي عليه من صدمة أو إيذاء أو إزعاج
 .والمجتمع الذي ال يتمتع بمعلوماته الكاملة ليس مجتمعا حرا

  
  "ة من أجل ضمانضروري"معنى مصطلح : القيود على حرية التعبير ٣-٤-٣

 من االتفاقية األمريكية تنص على أن أحد الشروط التي يجب           ١٣ من المادة    ٢يذكر أن الفقرة    
أن تمتثل لها الدولة من أجل فرض قيود صحيحة على ممارسة حرية التعبير أن هذه الشروط يجـب أن                   

ومن هنـا   .  المادة واحد أو أكثر من األهداف المشروعة المذكورة في       " ضرورية من أجل ضمان   "تكون  
  في هذا السياق؟ " ضرورية من أجل ضمان"ماذا يعنى مصطلح : ينشأ السؤال
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 ٢٩أن المادة    العضوية اإللزامية لقد أعلنت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان في قضية          
ـ     ٣٢من االتفاقية األمريكية، التي تتعلق بالقيود على التفسير والمادة           ين الواجبـات    التي تعالج العالقة ب

 ٢والحقوق وديباجة االتفاقية كلها تعرف السياق الذي يجب فيه تفسير القيود المسموح بها بموجب الفقرة                
  :١٣من المادة 

و " الديمقراطية التمثيلية   "و  " المؤسسات الديمقراطية "ويترتب على اإلشارة المتكررة إلى      "
تفرضها الدولة على حرية التعبيـر      أن مسألة ما إن كانت أي قيود        " المجتمع الديمقراطي "

هي ) ب(أو  ) أ(أحد األهداف المذكورة في الفقرة الفرعية       " ضرورية من أجل ضمان   "هي  
مسألة يجب الحكم عليها باإلشارة إلى االحتياجات المشروعة للمجتمعـات والمؤسسـات            

  ١٧٥".الديمقراطية

بالتحديد أن تحدد اتجاه تفسير     هي التي يجب    " المطالب العادلة للديمقراطية  "وترى المحكمة أن    
  ١٧٦".التي تتصل اتصاال حاسما بالحفاظ على المؤسسات الديمقراطية وتسييرها"تلك األحكام من االتفاقية 

 ٢وبعد هذا اإلثبات للدور التفسيري الذي تؤديه فكرة المجتمع الديمقراطي في تفسير الفقـرة               
وأشارت في هذا السياق إلـى      " ضرورية" مصطلح    من االتفاقية عمدت المحكمة إلى تحليل      ١٣من المادة   

 ١٠في المادة   " ضرورية"السوابق القانونية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان التي جاء فيها أن مصطلح            
، علـى وجـود     "ال يمكن االستغناء عنه   "من االتفاقية األوروبية ينطوي، وإن كان ليس مرادفا لمصطلح          

أو " معقـول "أو  " مفيـد "إثبـات أنـه     " ضروريا"كفى لكي يكون التقييد     وأنه ال ي  " حاجة اجتماعية ملحة  "
  وحسب رأى المحكمة األمريكية فإن". مرغوب"

و ‘ ضـرورة ’هذا االستنتاج الذي ينطبق بالمثل على االتفاقية األمريكية يشير إلـى أن             "
  على حريـة التعبيـر     ١٣ من المادة    ٢القيود المفروضة بموجب الفقرة     ‘ بالتالي شرعية ’

ولذلك يجـب،   . تتوقف على إثبات أن هذه القيود مطلوبة بمقتضى مصلحة حكومية قاهرة          
في حالة وجود عدة خيارات لتحقيق هذا الهدف، تفضيل الخيار الذي يقيد الحق موضـع               

وفى ضوء هذا المعيار ال يكفى مثال إثبات أن قانونا ما يؤدى غرضـا              . الحماية أقل تقييد  
ون القيود متمشية مع االتفاقية يجب أن يكون هناك ما يبررهـا            مفيدا أو مرغوبا؛ ولكي تك    

باإلشارة إلى أهداف حكومية تتسم بأهمية تجعل من الواضح أنها أكثر رجحانا من الحاجة              
وباإلضافة إلى ذلك ينطوي هـذا      . ١٣االجتماعية للتمتع الكامل بالحق الذي تضمنه المادة        

ررته مصالح قاهرة، يجب أن يصاغ بطريقـة ال         المعيار على فكرة أن التقييد، حتى وإن ب       
أي أن التقييد يجب    .  بأكثر مما هو ضروري    ١٣تحد من الحق موضع الحماية في المادة        

أن يكون متناسبا وأال تزيد صياغته عن إحراز الهدف الحكومي المشروع الذي اسـتلزم              
  ١٧٧" .هذا التقييد

 على ممارسة حرية أن أي قيد مفروض" ضرورية من أجل ضمان"يعنى مصطلح 
. التعبير يجب تفسيره في ضوء المطالب العادلة أو المشروعة للمجتمع الديمقراطي
ويجب تبرير القيود بمصلحة حكومية قاهرة ترجح بوضوح مصلحة المجتمع في 

إذا ثبت فقط أنها مفيدة أو " ضرورية"ولن تكون القيود . التمتع الكامل بحرية التعبير
  . مرغوبة

                                                           ١٧٥ I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (arts. 13 and 29 
American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 1985, Series A, No. 5, p. 106, para. 42 .

يستبعد الحقوق او الضمانات األخرى ... ي نص من نصوص هذه االتفاقية على أساس أنه ال يجوز تفسير أ" إنه ٢٩وتقول الفقرة ج من المادة 
حقوق كل " إن ٣٢ من المادة ٢وتقول الفقرة ". المالزمة للشخصية االنسانية او المستمدة من الديمقراطية التمثيلية بوصفها شكال من أشكال الحكم

  .باألمن الجماعي وبالمتطلبات العادلة للخير العامشخص فى مجتمع ديمقراطي هي مقيدة بحقوق اآلخرين و
  .١٤٤، الفقرة ١٠٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٦
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يعنى أيضا أن أي قيد يجب أن يكون متناسبا مع " ضرورية"مصطلح ولذلك فإن 
الهدف القاهر المشروع الذي استلزم هذا القيد وأن الدولة يجب أن تختار أقل القيود 

 .تأثيرا إلحراز هذا الهدف

  

ايفشر برونستاين ضد   قضية  : السيطرة غير المباشرة على الوسائط الجماهيرية      ٤-٤-٣
  بيرو

ومع . ئل المتصلة بحرية التعبير على محكمة البلدان األمريكية إال بشكل نادر          لم تعرض المسا  
ايفشـر   كانتا موضع انتهاك فـي بيـرو فـي قضـية             ١٣ من المادة    ٣ و   ١ذلك فقد تبين أن الفقرتين      

  .برونستاين
 في  كان السيد ايفشر يملك أغلبية األسهم في الشركة التي تقوم بتشغيل القناة التليفزيونية الثانية             

بيرو وكان مخوال باإلضافة إلى ذلك، بصفته مدير ورئيس مجلس إدارة الشركة، بـأن يتخـذ قـرارات                  
الرأي (كونترابنتو   في برنامج يسمى     ٢ عرضت القناة    ١٩٩٧أبريل  /وفى نيسان . خاصة بتحرير البرامج  

ت الجيش بأعمال   تحقيقات عن المصلحة القومية مثل تقارير عن احتمال قيام أعضاء هيئة مخابرا           ) اآلخر
تعذيب وعن ادعاء اغتيال عميل ذكر اسمه وعن دخل كبير للغاية قيـل إن أحـد المستشـارين لهيئـة                    

 كان لها جمهور واسع في كل أنحـاء         ٢ وتوضح األدلة أن القناة      ١٧٨.المخابرات في بيرو قد حصل عليه     
والسيد إيفشـر   . التهديدات ونتيجة لنهجها التحريري تعرض السيد إيفشر لمختلف أنواع          ١٩٩٧البالد في   

مواطن في بيرو من اصل إسرائيلي وجرد في النهاية من جنسيته وبعدها أصدر أحد القضاة أمرا بتعليق                 
وتم أيضا إلغاء تعيينه كمدير للشركة وتم تعيـين         . ممارسة حقوقه كمالك ألغلبية األسهم ورئيس للشركة      

تم حظر  "يام أصحاب أقلية األسهم بإدارة الشركة        وأثبتت المحكمة أيضا أنه بعد ق      ١٧٩.مجلس جديد للشركة  
 من دخول مبنى القنـاة كمـا تـم تعـديل الخـط              كونترابونتوالصحفيين الذين كانوا يعملون في برنامج       

   ١٨٠".التحريري للبرنامج
غيـر  يشـكل طريقـة     "وخلصت محكمة البلدان األمريكية إلى أن إلغاء جنسية السيد إيفشـر            

 وقـاموا   كونترابونتـو لتعبير وكذلك حرية الصحفيين الذين يعملون في برنامج          لتقييد حريته في ا    مباشرة
 ٢وعندما قامت الدولة بفصل السيد إيفشر من سيطرته على القناة           ... بإجراء التحقيقات الالزمة للبرنامج     

ء  فإن الدولة لم تقيد فقط حقهـم فـي نشـر األنبـا             كونترابونتوواستبعاد الصحفيين العاملين في برنامج      
واألفكار واآلراء ولكنها أيضا أثرت على حقوق كل أهالي بيرو في تلقى المعلومات، وبذلك حدت مـن                 

ومن ثم فقد انتهكت بيرو     ". حريتهم في ممارسة الخيارات السياسية والتنمية الكاملة في مجتمع ديمقراطي         
  ١٨١. من االتفاقية١٣ من المادة ٣ و ١الفقرتين 

طرة على الوسائط الجماهيرية بغرض نقل تبليغ ونشر األفكار التدابير غير المباشرة للسي
 من االتفاقية ١٣ من المادة ٣ و ١واآلراء ذات األهمية للعامة تتناقض مع الفقرتين 

وبذلك فإن التدابير المحظورة قد تنطوي على وسائل السيطرة الحكومية أو . األمريكية
لى مجموعة من التدابير األخرى بما الخاصة غير المباشرة على الوسائط الجماهيرية وع

 .فيها مضايقة الصحفيين ومالكي الصحف ومحطات اإلذاعة والتلفزة
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   وقضية الترخيص اإللزامي للصحفيين١٣ من المادة ٢الفقرة  ٥-٤-٣
 انسـجام   خيص اإللزامـي للصـحفيين    فحصت المحكمة في فتواها االستشارية في قضية التر       

.  من االتفاقية األمريكية   ١٣ من المادة    ٢يين في كوستاريكا مع الفقرة      مخطط الترخيص اإللزامي للصحف   
وكان من الواضح أن هذا المخطط يمكن أن يؤدى إلى تحمل غير األعضاء فى اتحاد الصحف الدوريـة                  

ولذلك يشكل هذا المطلب تقييدا لحريـة التعبيـر   .  حالة قيامهم بممارسة مهنة الصحافة  تبعات جنائية، في  
 وكان على المحكمة أن تبحث فيما إن كان هذا التقييـد يمكـن              ١٨٢. اتحاد الصحف الدورية   لغير أعضاء 

  . من االتفاقية١٣ من المادة ٢تبريره استنادا إلى أي سبب من األسباب المعدودة في الفقرة 
مـع   بحد ذاته مهنية ال يتناقض    " اتحادات"أن تنظيم المهن عموما بواسطة      "والحظت المحكمة   

كنه وسيلة من وسائل التنظيم والمراقبة لكفالة تصرف هذه الهيئات بنية طيبة وفقـا للمطالـب                االتفاقية ول 
ينظـر إليهـا     "١٣من المـادة    ) ب (٢وإذا كانت فكرة النظام العام الواردة في الفقرة         ". األخالقية للمهنة 

لى أساس نظام الشروط الضرورية من أجل ضمان التشغيل الطبيعي والمنسق للمؤسسات ع         ... باعتبارها  
  ١٨٣".متماسك من القيم والمبادئ فيمكن أن نستنتج أن تنظيم ممارسة المهن يدخل في هذا النظام

ولكن المحكمة الحظت أيضا على وجه الخصوص أن نفس مفهوم النظام العام يتطلـب فـي                
ضمان أوسع توزيع ممكن لألنباء واألفكار واآلراء وكذلك أوسـع فرصـة لوصـول      "مجتمع ديمقراطي   

حرية التعبير هي حجر الزاوية التي يقوم عليهـا وجـود المجتمـع     "وأن  " المجتمع برمته إلى المعلومات   
الصحافة هي المظهر األول والرئيسي لحرية التعبيـر عـن          " وترى المحكمة أن     ١٨٤".الديمقراطي نفسه 

افة ال يمكـن    ولهذا السبب وبسبب ارتباطها بحرية التعبير، وهى حق متأصل لكل فرد، فإن الصح            . الفكر
أن تتساوى مع أي مهنة أخرى تقتصر على تقديم خدمة للجمهور من خالل تطبيق بعـض المعـارف أو        

مهني بعينه مثل اتحـادات     " اتحاد"التدريب الذي يتم الحصول عليه في جامعة أو من خالل المدرجين في             
   ولذلك خلصت المحكمة إلى١٨٥.المحامين واألطباء

تي قد تكون صحيحة لتبرير الترخيص اإللزامي لبعض المهـن          أن أسباب النظام العام ال    "
األخرى ال يمكن التذرع بها في حالة الصحافة ألن هذه األسباب سيكون من أثرها حرمان               

 مـن   ١٣دائم لغير األعضاء من حق االستفادة الكاملة من الحقوق التي تمنحهـا المـادة               
امي يمثل انتهاكا للمبـادئ األساسـية       ومن هنا فإن هذا الترخيص اإللز     . االتفاقية لكل فرد  

  ١٨٦".للنظام الديمقراطي العام الذي تقوم على أساسه االتفاقية نفسها

إلى وضع مدونة تكفل المسؤولية المهنية وأخـالق        "ورغم ذلك فقد اعترفت المحكمة بالحاجة       
بأنـه قـد    "ها  وأعربت أيضا عن اعتقاد   " المهنة للصحفيين وتفرض عقوبات على انتهاك مثل هذه المدونة        

يكون من الصواب تماما أن تفوض الدولة بموجب القانون سلطة فرض الجزاءات عن انتهاكات مدونـة                
ولكن عندما يتطرق األمر إلى الصحفيين فإن القيود الـواردة فـي            ". المسؤولية المهنية وأخالقيات المهنة   

أن أي قـانون للتـرخيص      "ك   ويترتب على ذل   ١٨٧".يجب أن تؤخذ في االعتبار     "١٣ من المادة    ٢الفقرة  
علـى  " االتحـاد "بممارسة الصحافة ويقصر االنضـمام إلـى        " االتحاد"للصحفيين ال يسمح لغير أعضاء      

فهـذا القـانون    ". خريجي الجامعات المتخصصين في مجاالت معينة هو قانون ال يتمشى مع االتفاقيـة            
ليس فقط حق كل    " وسينتهك بذلك    ١٣  من المادة  ٢سيتضمن تقييدات لحرية التعبير ال تصرح بها الفقرة         

                                                           ١٨٢ I-A Court HR, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (arts. 13 and 29 
American Convention on Human Rights), Advisory Opinion OC-5/85 of November 13, 1985, Series A, No. 5, pp. 114-115, para. 58.  

  .٦٨، الفقرة ١٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٣
  .٧٠ و ٦٩، الفقرتان ١٢٣ و ١٢٢ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٤
  .٧٣-٧١، الفقرات ١٢٤-١٢٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٥
  .٧٨، الفقرة ١٢٦-١٢٥ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٦
  .٨٠، الفقرة ١٢٨-١٢٧ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٧
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فرد في التماس المعلومات واألفكار ونقلها إلى آخرين بأي وسيلة يختارها ولكن أيضا حـق الجمهـور                 
الترخيص اإللزامـي   " وبالتالي قررت المحكمة باإلجماع أن       ١٨٨".عموما في تلقى المعلومات دون تدخل     

إذا كان هذا الترخيص يحرم أي شخص من        ... ية   من االتفاق األمريك   ١٣للصحفيين يتعارض مع المادة     
، وأن القـانون    "التمتع باالستعمال الكامل لوسائط اإلعالم كوسيلة للتعبير عن اآلراء أو نقل المعلومـات            

بعـض  ] يمنـع [مـن ناحيـة أنـه        "١٣مع المادة   " ال ينسجم " التنظيمي التحاد الصحفيين في كوستاريكا    
هؤالء األشخاص من االسـتعمال الكامـل       ] يحرم[لصحفيين وبالتالي   األشخاص من االنضمام إلى اتحاد ا     

  ١٨٩".لوسائط اإلعالم كوسيلة للتعبير عن أنفسهم أو لنقل المعلومات

 من االتفاقية ١٩ال يتعارض تنظيم مهن مثل المحاماة والطب بحد ذاته مع المادة 
الة تصرف األمريكية لحقوق اإلنسان، نظرا ألن هذه االتحادات تتيح وسيلة لكف

  .أعضائها بنية سليمة ووفقا للمتطلبات األخالقية للمهنة
ومن ناحية أخرى ونظرا ألن الصحافة هي المظهر األول والرئيسي لحرية التعبير 
في المجتمع الديمقراطي فإن مطالبة الصحفيين باالنضمام إلى منظمة بعينها يمثل 

د إليه االتفاقية األمريكية إذا كانت انتهاكا لمبادئ النظام الديمقراطي العام الذي تستن
هذه العضوية اإللزامية تحرمهم من فرصة الوصول الكاملة إلى الوسائط اإلخبارية 

 .من أجل التعبير عن آرائهم ونقل المعلومات

  

   من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ١٠المادة   ٥-٣
.  موضع التفسير في العديد من القضايا       من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ١٠كانت المادة   

وسوف نناقش بعضها فقط في هذا الفرع لتوضيح بعض الجوانب الرئيسية في المحتـوى الموضـوعي                
  .لحرية التعبير على الصعيد األوروبي

ويشمل هذا الحـق حريـة الـرأي        . لكل شخص الحق في حرية التعبير     " إن   ١٠تقول المادة   
كار وإذاعتها من دون تدخل السلطات العامة ومن دون التقيـد بالحـدود             وحرية تلقى المعلومات أو األف    

من إخضاع نشاط مؤسسات اإلذاعة أو السينما أو التلفزة لطلبات          "ولكن المادة ال تمنع الدول      ". الجغرافية
  ".الترخيص

 ١٠ من المـادة     ٢فإن الفقرة   " تتطلب واجبات ومسؤوليات  "ونظرا ألن ممارسة هذه الحريات      
بعض الشكليات أو الشروط أو التقييدات أو العقوبـات التـي           "ى قائمة بأسباب مشروعة لفرض      تنص عل 

  :وهذه األسباب هي". ةيحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضروري
 ؛"حفظ سالمة الوطن وأراضيه واألمن العام" 

 ؛"منع الفوضى أو الجريمة" 

 ؛"حماية الصحة واألخالق" 

 "ق اآلخرين وسمعتهمحماية حقو" 

 ؛"منع إفشاء المعلومات السرية" 

  ".ضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها" 
  .٨١، الفقرة ١٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٨                                                           

  .٨٥، الفقرة ١٣٢-١٣١ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٩
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 مـن   ٢صحيحة بموجب الفقرة    " الشكليات أو الشروط أو التقييدات أو العقوبات      "ولكي تكون   
تراكميا لمبادئ الشرعية القانونية وشرط الغـرض المشـروع ومبـدأ            فإنها يجب أن تمتثل      ١٠المادة  

  .ضرورة في مجتمع ديمقراطيال
 من االتفاقية األمريكيـة     ١٣ من االتفاقية األوروبية، خالفا للمادة       ١٠والجدير ذكره أن المادة     

وكما الحظـت المحكمـة     ". ال تحظر بالنص فرض قيود مسبقة على النشر بهذه الصفة         "لحقوق اإلنسان،   
التي تظهر  ‘ منع’و  ‘ القيود’و  ‘ الشروط’ليس فقط من كلمات     "األوروبية لحقوق اإلنسان فإن ذلك يتضح       

  ولكن،. ولكن أيضا من السوابق القانونية للمحكمة" في ذلك الحكم
. األخطار المالزمة للكوابح المسبقة هي أخطار تتطلب أدق فحص مـن جانـب المحكمـة              "

 كان  ، حتى ولو  اويصدق ذلك بصفة خاصة في حالة الصحافة ألن األنباء سلعة غير معمرة وتأخير نشره             
  ١٩٠".لفترة قصيرة، قد يجردها من كل قيمتها وأهميتها

 من ١٠ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ال تحظر المادة ١٣خالفا للمادة 
ولكن . االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حظرا صريحا الكوابح المسبقة على النشر

دق فحص من جانب نظرا للخطر المالزم لهذه الكوابح فإنها يجب أن تخضع أل
  .المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

ولكي تتحقق الصفة القانونية في أية شكليات أو شروط أو تقييدات أو عقوبات 
 من االتفاقية األوروبية ١٠تفرضها الدول المتعاقدة على حرية التعبير بموجب المادة 

غرض المشروع ومبدأ فإنها يجب أن تمتثل تراكميا لمبدأ الشرعية القانونية وشرط ال
 .الضرورة في مجتمع ديمقراطي

  

  النهج التفسيري األساسي تجاه حرية التعبير ١-٥-٣
 من االتفاقية قد يكون من المفيد إبراز الـنهج          ١٠قبل تحليل السوابق القانونية المتصلة بالمادة       

ي القضايا المتعلقة بحرية    التفسيري األساسي الذي تعتنقه المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان عند النظر ف          
فهذا النهج يتكيف بدور حرية التعبير في مجتمع ديمقراطي وهامش التقدير الذي تتمتع به الدول               . التعبير

وقد ظلت المحكمة تطبق دون اختالف هذا النهج        . المتعاقدة والدور اإلشرافي الذي تمارسه المحكمة ذاتها      
  ١٩١. التي تمأل مجلدات كثيرةالتفسيري األساسي في كل سوابقها القانونية

 أكدت المحكمة األوروبية منذ البداية علـى الـدور          :دور حرية التعبير في مجتمع ديمقراطي     
وهكذا حكمت بما يلي في قضية من القضايا األولى         . الهام الذي تؤديه حرية التعبير في مجتمع ديمقراطي       

  :هاندى سايتهي قضية 
ها إيالء أقصى درجات االهتمام للمبـادئ التـي         تفرض الوظائف اإلشرافية للمحكمة علي    "

وتشكل حرية التعبير واحدة من أهم ركائز هـذا المجتمـع           . ‘مجتمع ديمقراطي ’يتسم بها   
 ١٠ مـن المـادة      ٢ورهنا بالفقرة   . وأحد الشروط األساسية لتقدمه ولتنمية كل إنسان فيه       

تي تلقى استجابة طيبة أو     ال‘ األفكار’أو  ‘ المعلومات’تنطبق حرية التعبير ليس فقط على       
تعتبر غير مؤذية أو ليست ذات بال ولكنها تنطبق أيضا على ما يؤذى أو يصدم أو يزعج                 

فهذه هي مقتضيات التعددية والتسامح وسعة األفق التي ال         . الدولة أو أي قطاع من السكان     
                                                           ١٩٠ Eur. Court HR, Case of the Observer and Guardian v. the United Kingdom, judgment of 26 November 1991, Series A, No. 

216, p. 30, para. 60.  
 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان من خالل استعمال محرك البحث في ١٠ يمكن االطالع على مزيد من أمثلة القضايا المتصلة بالمادة ١٩١
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ويعنى ذلك فـي جملـة أمـور أن كـل           . ‘مجتمع ديمقراطي ’ يوحد أي    نيمكن بدونها أ  
المفروضة في هذا المجال يجب أن ‘ العقوبات’أو ‘ التقييدات’أو ‘ الشروط’أو ‘ لشكلياتا’

  ١٩٢".تكون متناسبة مع الغرض المشروع المنشود

  :أن صانداى تايمزوأكدت المحكمة في قضية 
وهى تنطبق بالمثل علـى مجـال       . هذه المبادئ تتسم بأهمية خاصة فيما يتعلق بالصحافة       "

دم مصالح المجتمع عموما ويتطلب التعـاون مـن جانـب جمهـور             إقامة العدل الذي يخ   
فـإذا كانـت    . وهناك اعتراف عام بأن المحاكم ال تستطيع أن تعمل في فـراغ           . مستنير

المحاكم هي منبر تسوية المنازعات فإن ذلك ال يعنى عدم حدوث مناقشات مسـبقة لهـذه                
و في الصحافة العامة    المنازعات في مكان آخر سواء كان ذلك في الصحف المتخصصة أ          

وباإلضافة إلى ذلك ففي حين يجب على الوسائط الجماهيرية أال          . أو بين الجمهور عموما   
تتخطى الحدود المفروضة عليها من أجل إقامة العدل بصورة صحيحة فإنه يتعين عليهـا              
أن تنقل المعلومات واألفكار المتعلقة بالمسائل التي تعرض على المحاكم مثلمـا تعـرض              

وال يقتصر األمر على    . سائل التي تندرج في مجاالت أخرى من مجاالت االهتمام العام         الم
بل إن الجمهور أيضا لـه  : اضطالع وسائط اإلعالم بمهمة إذاعة هذه المعلومات واألفكار       

  ١٩٣ ."حق في تلقى هذه المعلومات واألفكار

لـو كـان    "قولها إنه   التي جاءت بعد ذلك أضافت المحكمة        األوبزرفر والغارديان وفى قضية   
  ١٩٤". العامةالرقابة"األمر خالف ذلك لما تمكنت الصحافة من أداء دورها الحيوي الذي يتمثل في وظيفة 

 في صدد تفسير حكم التقييد الوارد في  :هامش التقدير لدى الدولة مقابل اإلشراف األوروبـي       
  :ت الواردة في هذا الحكم من االتفاقية أعلنت المحكمة أن االستثناءا١٠ من المادة ٢الفقرة 

   ١٩٥."يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا ويجب إثبات ضرورة أي تقييدات إثباتا مقنعا"

حاجـة  ’ تنطوي على وجود     ١٠ من المادة    ٢في إطار الفقرة    ‘ ضرورية’صفة  "وفى حين أن    
  ١٩٦"،‘اجتماعية ملحة

 ٢من المـادة     ٢قارن في الفقرة    (‘ ال غنى عنها  ’ليست مرادفا لعبارة    ] وأن هذه الصفة  "[
وفى الفقـرة   ‘ الضرورة القصوى ’و  ‘ الضرورة المطلقة ’ عبارات   ٦ من المادة    ١والفقرة  

 بالمرونة  م، كما أنها ال تتس    )‘أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع    ’ عبارة   ١٥ من المادة    ١
) ٤ من المـادة     ٣قارن الفقرة   (‘ عادية’أو  ‘ مسموح بها ’التي تنطوي عليها تعبيرات مثل      

) ١ من البروتوكول رقـم      ١قارن النص الفرنسي من الفقرة األولى من المادة         (‘ فيدةم’أو  
ومـع  ‘ مستصوبة’أو  ) ٦ من المادة    ١ والفقرة   ٥ من المادة    ٣قارن الفقرة   (‘ معقولة’أو  

ذلك يرجع إلى السلطات الوطنية وضع تقدير أولى لواقع الحاجة االجتماعية الماسة التـي              
  .في هذا السياق‘ ورةالضر’تنطوي عليها فكرة 

                                                           ١٩٢ Eur. Court HR, Handyside Case v. the United Kingdom, judgment of 7 December 1976, Series A, No. 24, p. 23, para. 49   وهذه
 ومئات النسخ منه ثم مصادرتها Little Red Schoolbookالقضية تتعلق باإلدانة الجنائية لمقدم الشكوى واالستيالء على المصفوفة األصلية من 

 سنة ويشمل قسما عن ١٨-١٢ أصال لألطفال في الفئة العمرية وكان هذا الكتاب موجه. وتدميرها بغرض حماية األخالق في مجتمع ديمقراطي
  .٥٩، الفقرة ٢٨انظر الصفحة .  لم تتعرض لالنتهاك بالتدابير المتخذة في هذه الحالة١٠وخلصت المحكمة إلى أن المادة . الجنس
، السلسلة ألف، العدد ١٩٧٩أبريل / نيسان٢٦ في  المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية صانداى تايمز ضد المملكة المتحدة، الحكم المؤرخ١٩٣
  .٦٥، الفقرة ٤٠، الصفحة ٣٠
١٩٤ Eur. Court HR, Case of the Observer and Guardian v. the United Kingdom, judgment of 26 November 1991, Series A, No. 

216, p. 30, para. 59(b).  
  ).أ (٥٩، الفقرة ٣٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٥
  ).ج (٥٩، الفقرة ٣٠المرجع نفسه، الصفحة  ١٩٦
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وهذا الهـامش   .  تترك للدول المتعاقدة هامشا للتقدير     ١٠ من المادة    ٢وبالتالي فإن الفقرة    
وللهيئات، ومنهـا الهيئـات القضـائية،       ") يحددها القانون ("متروك لكال المشرع المحلي     

  ١٩٧" .المطالبة بتفسير وتطبيق القوانين السارية

. ال تعطى الدول المتعاقدة سلطة غير محدودة للتقـدير         "١٠ من المادة    ٢ومع ذلك فإن الفقرة     
‘ عقوبة’أو  ‘ تقييد’مخولة إلصدار حكم نهائي بشأن ما إن كان من الممكن التوفيق بين أي              ... والمحكمة  

. وهكذا فإن هامش التقدير المحلي يقترن دوما بإشراف أوروبـي         . ١٠وحرية التعبير التي تحميها المادة      
؛ وال يشمل التشريع األساسـي وحسـب        ‘ضرورته’راف بهدف التدبير المطعون فيه و       ويتعلق هذا اإلش  

  ١٩٨".ولكنه يشمل أيضا قرار تطبيقه حتى وإن أصدرته محكمة مستقلة
التأكد مما إن كانت الدولـة المـدعى        "وباإلضافة إلى ذلك فإن إشراف المحكمة ال يقتصر على          

فحتى عندما تتصرف الدولة المتعاقدة     .  وبحذر وبنية سليمة   عليها قد مارست سلطتها التقديرية بصفة معقولة      
بهذه الصفة فإنها تظل خاضعة لسلطة المحكمة فيما يتعلق بانسجام سـلوكها مـع االلتزامـات التـي تـم                    

يستند إلى أساس "وباختصار لكي يكون الحد من ممارسة حرية التعبير ١٩٩ ."االضطالع بها بموجب االتفاقية
كانت متناسبة مع الهدف المشروع     "ألوروبية يجب أن تقتنع بأن التدابير المطعون فيها         فإن المحكمة ا  " مقنع

  ٢٠٠".ذات صلة وكافية"وأن األسباب التي تذرعت بها السلطات الوطنية لتبريرها كانت " المنشود
وأخيرا ينبغي أن يالحظ في هذا السياق أن الهامش التقديري المتاح للدول المتعاقدة ليس واحدا 

وكما سيشاهد في القسم الفرعي التـالي       . ١٠ من المادة    ٢دد كل من األهداف المعدودة في الفقرة        في ص 
  ٢٠١.فإنه كلما كان الهدف المشروع أكثر موضوعية كلما قلت سلطة التقدير الممنوحة للدول

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ١٠تشكل حرية التعبير التي تحميها المادة 
  .ز الجوهرية لمجتمع ديمقراطيإحدى الركائ

وحرية التعبير هي أيضا شرط أساسي لتقدم المجتمع الديمقراطي ولتنمية كل فرد 
  . فيه

وتشمل العالمات األساسية التى تميز المجتمع الديمقراطي التعددية والتسامح وسعة 
تفاقية  من اال١٠ من المادة ٢األفق وهذا يعنى أنه رهنا بالتقييدات المعرفة في الفقرة 

األوروبية ال يقتصر الحق في حرية التعبير على المعلومات واألفكار التي تعتبر 
مقبولة أو غير مسيئة بشكل آخر ولكنه يشمل أيضا المعلومات واألفكار التي تنطوي 

  .على إساءة أو صدمة أو إزعاج للدولة أو ألي قطاع من سكانها
 تؤدى دور الحراسة العامة من خالل وتتسم هذه المبادئ بأهمية خاصة للصحافة التي

وهذه المبادئ هامة أيضا لعامة الجمهور الذي يحق له تلقى . نقل المعلومات واألفكار
  .هذه المعلومات واألفكار

 من المادة ٢الوارد في الفقرة " تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية"وتعبير 
" حاجة اجتماعية ملحة"هناك  من االتفاقية األوروبية يعنى أنه يجب أن تكون ١٠

أن يثبت "وبكلمات أخرى يجب . للتقييدات المفروضة على ممارسة حرية التعبير
وتحقيقا لهذه . أن التدابير المعنية متناسبةمع الغرض المشروع المنشود"إثباتا مقنعا

                                                           ١٩٧ Eur. Court HR, Handyside Case v. the United Kingdom, judgment of 7 December 1976, Series A, No. 24, p. 22, para. 48.  
  .٤٩، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٨
١٩٩ Eur. Court HR, the Sunday Times Case v. the United Kingdom, judgment of 26 April 1979, Series A, No. 30, p. 36, para. 59.  
٢٠٠ Eur. Court HR, Case of the Observer and Guardian v. the United Kingdom, judgment of 26 November 1991, Series A, No. 

216, p. 30, paras. 59(a) and (b).  
٢٠١ Eur. Court HR, the Sunday Times Case v. the United Kingdom, judgment of 26 April 1979, Series A, No. 30, pp. 36-37, para. 59.  
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 الغاية يتعين على الدول المتعاقدة أن تثبت أن األسباب المتذرع بها لدعم التدابير هي
وال يكفى لتحقيق هذا الشرط أن تثبت الدول ". كافية"و " ذات صلة"في آن واحد 

  .المتعاقدة أنها تصرفت بحرص أو بنية سليمة
ورغم أن السلطات المحلية تتمتع بهامش من التقدير عند البت في ضرورة أي تدبير 

  .فإن هذه القدرة  تقترن بإشراف المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
الدولة في التقدير ال تتماثل في كل الحاالت ولكنها تتغير مع تغير الهدف وسلطة 

وكلما كان الغرض المشروع غرضا موضوعيا كلما قلت سلطة . المشروع المنشود
 .التقدير الممنوحة للدولة لتقرر ضرورة التدابير التقييدية

  

  حرية الصحافة ٢-٥-٣
 وهى قضايا تثبت هشاشة     ١٠بموجب المادة   كانت حرية الصحافة موضوعا لكثير من القضايا        

وفى هذا القسم الفرعي ترد     . موقف الصحافة الحرة والناقدة في أوروبا كما تثبت أيضا أهميتها األساسية          
أمثلة على قضايا تنطوي على تقييدات على حرية الصحافة من أجل الحفاظ على سلطة الهيئة القضـائية                 

  .وحماية سمعة أو حقوق اآلخرين
 بقرار صـدر عـن إحـدى        صانداى تايمز  تتعلق قضية    :ظ على سلطة الهيئة القضائية    الحفا

المحاكم يمنع الصحيفة من نشر مقال يتعلق بمأساة عقار ثاليدومايد على أساس أن المقال يشكل تحقيـرا                 
. ويتعلق المقال بأطفال الثاليدومايد وتسوية مطالبات التعويض المستحقة في المملكـة المتحـدة            . للمحكمة

وكان هذا العقار يوصف بالتحديد لألمهات الحوامل وبعد ذلك وضع البعض منهن أطفاال يعـانون مـن                 
التـي صـنعت    ) للكيماويات البيولوجيـة  (وفى النهاية دخلت شركة دستيلرز المحدودة       . تشوهات شديدة 

دعـى مقـدمو    وا. وسوقت العقار في المملكة المتحدة في تسويات مع األغلبية الكبرى من ضحايا العقار            
الشكوى في جملة أمور أن أمر المنع الصادر عن المحكمة العليا وأيده مجلس اللوردات يشـكل انتهاكـا                  

  ٢٠٢. من االتفاقية١٠للمادة 
تـدخل مـن    "ولم يكن من العسير على المحكمة األوروبية أن تقرر في هذه القضية وجـود               

 مـن   ١٠ من المادة    ١وفقا لما تكفله المادة     في ممارسة حرية مقدمي الشكوى في التعبير        " السلطة العامة 
  ١٠.٢٠٣ من المادة ٢وكان يتعين لتبرير هذا التدخل أن تتحقق له الشروط المحددة في الفقرة . االتفاقية

" التـي يحـددها القـانون     "وفى صدد الشرط القائل بأن التدخل يجب أن يكون من الشروط            
ال يشمل فقط القانون الموضوع      "١٠ من المادة    ٢ة  في الفقر " القانون"الحظت المحكمة أوال أن مصطلح      

يعنـى أن   " يحددها القـانون  " وباإلضافة إلي ذلك فإن تعبير       ٢٠٤".ولكنه يشمل أيضا القانون غير المكتوب     
تكون صياغته بقدر كاف من الدقة لتمكين المواطن مـن          "وأن  " القانون يجب أن يكون مفهوما بقدر كاف      "

 المحكمة بدقة ما إن كان قانون تحقير المحكمة في القانون اإلنجليزي             وبعد أن درست   ٢٠٥".تنظيم سلوكه 
خلصت المحكمة إلي أنه يفي فعال بهـذه المعـايير وأن التـدخل             " التوقع"و  " سهولة الفهم "يفي بمعايير   

  ١٠.٢٠٦ من المادة ٢وفقا لما تقتضيه الفقرة " التي يحددها القانون"موضع الشكوى هو من األمور 

                                                           ٢٠٢ Eur. Court HR, the Sunday Times Case v. the United Kingdom, judgment of 26 April 1979, Series A, No. 30, p. 27, para. 38.  
  .٤٥، الفقرة ٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٣
  .٤٧، الفقرة ٣٠ نفسه، الصفحة  المرجع٢٠٤
  .٣١، الفقرة ٤٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٥
  .٥٣-٥٠، الفقرات ٣٣ و ٣١ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠٦
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 – بمشورة مالئمة إذا تطلب األمر      –يجب أن يكون قادرا     "أن أي شخص     التوقعمعيار  ويعنى  
ولـيس مـن    . على أن يتوقع، بدرجة معقولة في الظروف المعنية، العواقب التي قد يرتبها تصرف مـا              

 ومبدأ التوقع يعنـى     ٢٠٧".فالتجربة توضح أن ذلك صعب المنال     : الضروري أن تتوقع هذه العواقب بيقين     
 أن الشخص يجب أن يكون قـادرا علـى أن يتوقـع              تايمز ىصانداالة تطبيقه في قضية     باألحرى في ح  

  ٢٠٨.المخاطر التي تترتب على سلوك معين" معقولة في الظروف المعنية"بدرجة 
وفقا للفقرة   هدف مشروع وكان السؤال التالي الذي يتعين البت فيه هو ما إن كان لهذا التدخل              

شكوى والحكومة معا على أن قانون تحقير المحكمـة يخـدم غـرض             واتفق مقدمو ال  . ١٠ من المادة    ٢
 وعند تفسير مصـطلح     ٢٠٩".حماية نزاهة الهيئة القضائية وسلطتها وكذلك حقوق ومصالح المتخاصمين        "
  أعلنت المحكمة أن هذه الهيئة تشمل) ”pouvoir judiciaire“: بالفرنسية" (الهيئة القضائية"

وتشـمل  . من الحكومة وكذلك القضاة بصـفتهم الرسـمية       آلية العدالة أو الفرع القضائي      "
بالتحديد فكرة أن المحاكم بطبيعتها وكما يقبلهـا الجمهـور          " سلطة الهيئة القضائية  "عبارة  

عموما هي المنبر الصحيح لتحديد الحقوق وااللتزامات القانونيـة وتسـوية المنازعـات             
الحترام والثقة في قدرة المحاكم     المتصلة بها؛ كما تشمل كذلك أن الجمهور عموما يشعر با         

  ٢١٠".على أداء هذه الوظيفة

وبعد أن فحصت المحكمة القانون المحلى موضع القضية توصلت المحكمة إلي رأيهـا بـأن               
معظم فئات السلوك التي يشملها قانون تحقير المحكمة تتصل إما بوضع القاضي أو بسير أعمال المحاكم                "

من ... هو لذلك أحد أغراض ذلك القانون       ‘  الهيئة القضائية ونزاهتها   والحفاظ على سلطة  ’: وآلية العدالة 
حيث أن قانون تحقير المحكمة يهدف إلي حماية حقوق المتخاصمين فإن هذا الغرض يندرج فعـال فـي                  

ولذلك لم يكن من الضروري النظـر بصـورة         ". ‘ الحفاظ على سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها     ’عبارة  
 ٢١١. إن كان قانون التحقير يهدف إلي غرض آخر وهو حمايـة حقـوق اآلخـرين               منفصلة في مسألة ما   

أمام المحكمة األوروبية فقد اقتصر واجب المحكمة على النظر فيما إن           " النزاهة"ونظرا لعدم إثارة مسألة     
في إطار  "كانت األسباب التي تذرع بها مجلس اللوردات في استنتاجه بأن مسودة المقال مرفوضة تندرج               

وخلصت المحكمة إلي أن هذه األسباب      ". وفقا لتفسر المحكمة  ‘ سلطة الهيئة القضائية  ’ الحفاظ على    هدف
تندرج فعال في إطار هذا الهدف وقبلت المحكمة في جملة أمور األسباب التالية المقدمـة مـن مجلـس                   

  :اللوردات
االجراءات القانونيـة  على قضية اإلهمال كان سيؤدى إلي عدم احترام   ‘ بحكمه المسبق ’] إن المقال [ 

 ؛"او كان سيتدخل في إقامة العدل

إن الحكم المسبق في الصحافة كان سيؤدى حتما في هذه القضية إلي ردود من جانـب األطـراف                  " 
وهو ما ال يتمشى مع إقامة العدل على النحـو          ‘ المحاكمة عن طريق الصحف   ’وبذلك ينشئ خطر    

 ؛"الصحيح

يتهم من أهواء األحكام المسبقة التي تنطوي على اشـتراكهم          من واجب المحاكم تجاه األطراف حما     " 
 ٢١٢".في الدعاية قبل المحاكمة وما تنطوي عليه من أخذ ورد

  .٤٩، الفقرة ٣١ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٧                                                           
  .٦٥٢، الفقرة ٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٨
  .٥٤، الفقرة ٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٩
  .٥٥ة ، الفقر٣٤المرجع نفسه، الصفحة ٢١٠
  .٥٦-٥٥، الفقرتان ٣٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢١١
  .٥٧-٥٦، الفقرتان ٣٥-٣٤ المرجع نفسه، الصفحتان ٢١٢
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مبدأ الشرعية القانونية وشـرط الغـرض       ونظرا ألن التدخل في هذه القضية كان يمتثل لكال          
ضروريا في  "هذا التدخل   فلم يبقى سوى اإلجابة على سؤال حاسم وهو ما إن كان يمكن اعتبار               المشروع

  وبكلمات أخرى". مجتمع ديمقراطي
 ؟"حاجة اجتماعية ملحة"هل كان هذا التدخل يناظر  

 ؟"متناسبا مع الهدف المشروع المنشود"هل كان  

  ٢١٣؟"كافية"و " ذات صلة"هل كانت األسباب المقدمة من السلطات المحلية لتبرير التدخل  
سلطة التقدير ال تتماثـل     "متع به أية دولة متعاقدة من       والحظت المحكمة في هذا الصدد أن ما تت       

حمايـة  "فعلـى العكـس مـن       ". ١٠ من المادة    ٢ الفقرة   فيفي صدد كل غرض من األغراض المذكورة        
وفي صـددها   " فكرة موضوعية بقدر أكبر   "الهيئة القضائية هي    " سلطة"على سبيل المثال، نجد أن      " األخالق

... سة الدول المتعاقدة وجود مساحة كبيرة نسبيا من األرضية المشتركة           يتضح من القانون المحلي وممار    "
  ٢١٤.على الصعيد المحلى"  األوروبي يناظر تضييق السلطة التقديريةاإلشرافوبناء على ذلك فإن اتساع 

وأشارت المحكمة في حيثياتها التفصيلية في جملة أمور إلي المبادئ المتصـلة بأهميـة حريـة            
أما االستثناءات من هـذه     ". تنطبق بنفس القدر في مجال إقامة العدل      "ع الديمقراطي والتي    التعبير في المجتم  

 وعندئذ أشارت المحكمة إلي     ٢١٥".فيجب تفسيرها تفسيرا ضيقا    "١٠ من المادة    ٢الحرية والواردة في الفقرة     
 الحصـول   ال تضمن فقط حرية الصحافة في إعالم الجمهور ولكن أيضا حق الجمهور فـي              "١٠أن المادة   

وفى هذه الحالة لم تكن أسر العديد من ضحايا المأساة تـدرك الصـعوبات              ... على المعلومات كما ينبغي     
القانونية التي ينطوي عليها األمر ولذا كان لها مصلحة حيوية في معرفة كل الحقائق األساسـية ومختلـف                  

ومات التي تتسم بأهمية حاسمة لها إال       ولم يكن من الممكن حرمان هذه األسر من هذه المعل         . الحلول الممكنة 
 ولذلك تعـين    ٢١٦".‘ لسلطة الهيئة القضائية  ’إذا تأكد بصورة مطلقة أن نشر هذه المعلومات سيمثل تهديدا           

وعند القيـام بـذلك     ". توازن المصالح التي ينطوي عليها األمر وأن تقيم قوة كل منها          "على المحكمة أن    
ال تفقد أهميتها للجمهور لمجرد أنهـا تشـكل خلفيـة           "ئع القضية   الحظت المحكمة في جملة أمور أن وقا      

وربما كان المقال بكشفه عن بعض الحقائق يمثل شيئا مختلفا عن التكهنات والمناقشـات              . دعوى جارية 
التدخل موضع الشكوى ال يناظر حاجة اجتماعية على قدر " وخلصت المحكمة إلي أن ٢١٧".غير المستنيرة

ولـذلك  ". رجح عن مصلحة الجمهور في حرية التعبير في إطار معنى االتفاقيـة           كاف من اإللحاح لكى ي    
 من المادة   ٢وجدت المحكمة أن أسباب التقييد المفروضة على مقدمي الشكوى ليست كافية بموجب الفقرة              

وتبين أن هذا التقييد غير متناسب مع الهدف المشروع المنشود؛ ولم يكن ضـروريا فـي مجتمـع                  . ١٠
  .١٠ وبالتالي حدث انتهاك للمادة ٢١٨.لحفاظ على سلطة الهيئة القضائيةديمقراطي ل

بإدانة مقدم الشكوى بسبب  لينغنس ضد النمسا تتعلق قضية   :حماية سمعة أو حقوق اآلخـرين     
وكان مقدم البالغ قد وجه، في جملـة        . تشهيره بالسيد كرايسكي الذي كان مستشار النمسا في ذلك الحين         

 إلي الموقف التساهلي من جانب السيد كرايسكي تجاه مشاركة النازيين السابقين في             أمور، نقدا في مقالين   
بـدون  "و  " غير أخالقي "و  " أحقر أنواع االنتهازية  "الحياة السياسية النمساوية واستخدم عبارات من قبيل        

  ٢١٩.وبسببها حكم عليه بالغرامة وصدر األمر بمصادرة مقاالته" كرامة
  .٦٢، الفقرة ٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٣                                                           

  .٥٩، الفقرة ٣٧-٣٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٢١٤
  .٦٥، الفقرة ٤١-٤٠ المرجع نفسه، الصفحتان ٢١٥
  .٦٦، الفقرة ٤٢-٤١ المرجع نفسه، الصفحتان ٢١٦
  .٦٦، الفقرة ٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٧
  .٦٧، الفقرة ٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٨
٢١٩ Eur. Court HR, Case of Lingens v. Austria, judgment of 8 July 1986, Seris A, No. 103, pp. 21-23, paras. 26-30.  
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فـي  " تدخال من جانب السلطة العموميـة     "ة لحقوق اإلنسان أن هناك      وقبلت المحكمة األوروبي  
 من المـادة    ٢لحريته في التعبير وأن هذا التدخل يحتاج إلي تبرير بموجب الفقرة            لينغنس  ممارسة السيد   

 ١١١نظرا ألنها تستند إلي المـادة       " يحددها القانون " لكي ال يشكل انتهاكا لالتفاقية وأن اإلدانة كانت          ١٠
لقانون الجنائي النمساوي وأن التدبير كان يسعى إلي تحقيق هدف مشروع من ناحية أنه كان يهـدف   من ا 

 ولهذا كان السؤال الذي بقى من الضروري البت فيه هو ما إن             ٢٢٠".سمعة أو حقوق اآلخرين   "إلي حماية   
ـ        "ضرورية في مجتمع ديمقراطـي    "كانت اإلدانة يمكن تبريرها بوصفها       دف  فـي السـعي لتحقيـق اله

  .المشروع
فأكدت أنها ال يمكن أن      هاندي سايد وصانداى تايمز   وأشارت المحكمة إلي حكميها في قضيتي       

بأن مهمة الصحافة هي نقل المعلومات علـى أن         "تقبل الرأي الذي جاء في حكم محكمة فيينا لالستئناف          
  : وأضافت قائلة إن٢٢١".يترك تفسيرها للقارئ في المقام األول

تيح للجمهور باإلضافة إلي ذلك واحدة من أفضل وسائل اكتشاف أفكـار            حرية الصحافة ت  "
وعموما فإن حرية المناقشة السياسية تقع . واتجاهات الزعماء السياسيين وتكوين رأى عنها

  .في قلب مفهوم المجتمع الديمقراطي، وهو المفهوم السائد في كل أجزاء االتفاقية

هي أوسع في صدد السياسي عنها في حالة الفـرد          وبناء على ذلك فإن حدود النقد المقبول        
إذ أن السياسي، بعكس الفرد العادي، يعرض نفسه حتما وبعلم منه للفحص الدقيق             . العادي

من جانب كال الصحفيين والجمهور عموما لكل كلمة يقولها وكل فعل يصدر عنه، ويجب              
 من المادة   ٢ أن الفقرة    وليس ثمة شك في   . عليه بالتالي أن يتحلى بدرجة أكبر من التسامح       

 وأن هذه الحماية تمتـد      – أي سمعة جميع األفراد      – تمكن من حماية سمعة اآلخرين       ١٠
 الشخصـية؛ ولكـن يتعـين وزن        ملتشمل السياسيين أيضا حتى عندما ال يعملون بصفته       

متطلبات هذه الحماية في كل حالة بالنسبة إلي المصالح المتحققة من المناقشـة المفتوحـة               
  ٢٢٢."ايا السياسيةللقض

وفيما يتعلق بالوقائع المحددة في قضية السيد لينغنس الحظت المحكمة األوروبية أن مقاالتـه              
كانت تعالج القضايا السياسية التي تهم الجمهور في النمسا والتي أدت إلي كثير من المناقشات الحاميـة                 "

 تجاه االشتراكية الوطنيـة ومشـاركة       – وموقف المستشار بالتحديد     –المتعلقة بموقف النمساويين عموما     
وكان محتوى المقاالت ونبرتها عموما متوازنة إلي حـد كبيـر ولكـن             . النازيين السابقين في حكم البلد    

ولكن . استعمال التعبيرات المذكورة سابقا بالتحديد يبدو وكأنه أضر على األرجح بسمعة السيد كرايسكى            
صفته أحد السياسيين فإنه يجب إيالء االعتبار إلي الخلفية التي          نظرا ألن القضية تتعلق بالسيد كرايسكى ب      

 عندما اتهـم السـيد      ١٩٧٥فقد ظهرت المقاالت بعد االنتخابات العامة في عام         ." كتبت فيها هذه المقاالت   
بعد أن كشف عن عـدد      " أساليب المافيا "كرايسكى السيد فايزنتال رئيس مركز الوثائق اليهودية باستعمال         

ئق المتعلقة بتاريخ رئيس الحزب الليبرالي النمساوي الذي كان من المـرجح أن يكـون أحـد                 من الحقا 
يتعين النظر إلي التعبيرات المطعون فيها في إطار خلفيـة          ] كان[ولذلك  . "المتحالفين مع السيد كرايسكى   

". لمتاحة لـه  ففي هذا الصراع استخدم كل طرف األسلحة ا       ... الجدل السياسي الذي ثار بعد االنتخابات؛       
 مـن   ٢عند القيام، بموجـب الفقـرة       " يجب عدم التغاضي عنها   "وباإلضافة إلي ذلك كانت هناك ظروف       

العقوبة المفروضة على مقدم الشكوى واألسباب التـي دعـت          " من االتفاقية األوروبية، بتقييم      ١٠المادة  
  ٢٢٣".المحاكم المحلية إلي فرضها

  .٣٦-٣٥، الفقرتان ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٠                                                           
  .٤١ الفقرة ،٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢١
  .٤٢، الفقرة ٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٢
  .٤٣، الفقرة ٢٧-٢٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٢٣
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د أنه رغم أن المقاالت موضع النزاع كانـت قـد           والحظت المحكمة األوروبية في هذا الصد     
لم يمنع مقدم الشـكوى،     "حتى إن أمر المصادرة المفروض على مقدم الشكوى         " نشرت على نطاق واسع   "

إذا شئنا الدقة، من التعبير عن نفسه، ولكن هذا األمر مع ذلك كان يمثل نوعا من الرقابة ومن المرجح أن               
  :وأضافت المحكمة قائلة إن." النوع مرة أخرى في المستقبليثنيه ذلك عن إبداء نقد من هذا 

من المرجح في سياق النقاش السياسي أن تكبح هذه العقوبة الصحفيين من المساهمة فـي               "
وعلى نفس المنوال فإن من شأن      . المناقشة العمومية للقضايا التي تؤثر على حياة المجتمع       

 أداء مهمتها كمتعهد للمعلومات وسـلطة       أي عقوبة من هذا القبيل أن تعرقل الصحافة في        
  ٢٢٤."الحراسة الجماهيرية

أن الوقائع التي استند إليها السيد لينغنس في تقييمه وحكمه لم تكن            "والحظت المحكمة بعد ذلك     
وكان من المستحيل في رأى المحكمة إثبات صدق األحكام القيمية وفقا           ". موضع نزاع وكذلك حسن نيته    

وباإلضافة إلي ذلك فإن    . من القانون الجنائي النمساوي من أجل اإلفالت من اإلدانة         ١١١لمتطلبات المادة   
 مـن   ١٠ينتهك حرية الرأي نفسها وهى جزء أساسي من الحق المكفول بموجب المادة             "مثل هذا المطلب    

  ولذلك خلصت المحكمة إلي أن التدخل في حرية السيد لينغنس في التعبير لم يكن ضروريا               ٢٢٥".االتفاقية
  ٢٢٦".لم يكن متناسبا مع الهدف المشروع المنشود"من ناحية أنه " في مجتمع ديمقراطي

أدين مقدم الشكوى بتقديم المساعدة إلي ثالثة شبان والتواطؤ          يرسلد ضد الدانمرك  وفى قضية   
 كانوا قد أدينوا بتهمة إبداء تعليقات مهينة أو         –" السترات الخضراء " من أعضاء مجموعة تسمى      –معهم  
وقد أبديت هذه التعليقات في برنامج تليفزيوني أنتجه مقدم         . طة بالكرامة ضد أشخاص من أصل أجنبي      حا

وحكم عليه بـدفع غرامـة      ". صورة واقعية إلحدى المشاكل االجتماعية    "الشكوى بغرض معلن هو تقديم      
  ٢٢٧. كرونر دانمركي أو خمسة أيام من السجن بدال من ذلك١،٠٠٠يومية تبلغ 

شتركة في هذه القضية تتمثل في أن اإلدانة تشكل تدخال في حرية السيد يرسيلد              واألرضية الم 
 مـن قـانون   ٢٣ من المـادة  ١ والفقرة ٢٦٦، أي الفقرة ب من المادة "يحددها القانون"في التعبير وأنها  

  ٢٢٨".سمعة أو حقوق اآلخرين"العقوبات الدانمركي وأنها تسعى إلي تحقيق هدف مشروع هو حماية 
ضرورية فـي مجتمـع     "قطة النزاع الوحيدة هي أن التدابير موضوع الشكوى كانت          وكانت ن 

تدرك بوجه خاص األهميـة الحيويـة لمناهضـة التمييـز           "وأكدت المحكمة في البداية أنها      . "ديمقراطي
من االتفاقية الدولية للقضاء على     " الهدف والغرض "وتدرك بالتالي أن    " العنصري بجميع صوره ومظاهره   

  كال التمييز العنصري الصادرة عن األمم المتحدة يتسمانجميع أش
 – كما أكدت الحكومة –بوزن كبير في تحديد ما إن كانت إدانة مقدم الشكوى، وهى إدانة "

تستند إلي حكم صدر من أجل ضمان امتثال الدانمرك التفاقية األمم المتحـدة وأن هـذه                
  ٢٢٩".١٠دة  من الما٢في إطار الفقرة ‘ ضرورية’اإلدانة كانت 

تفسيرها بأوسع  " من االتفاقية األوروبية يجب      ١٠ولذلك فإن التزامات الدانمرك بموجب المادة       
  ٢٣٠".مدى ممكن حتى تكون متفقة مع التزاماتها بموجب اتفاقية األمم المتحدة

  .٤٤، الفقرة ٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٤                                                           
  .٤٦، الفقرة ٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٥
  .٤٧، الفقرة ٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٦
٢٢٧ Eur. Court HR, Case of Jersild v. Denmark, judgment of 23 September 1994, Series A, No. 298, p. 14-15, paras. 13-14.  
  .٢٧، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٨
  .٣٠، الفقرة ٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٩
  .٣٠، الفقرة ٢٣-٢٢ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٣٠
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وأعادت المحكمة تأكيد أهمية حرية التعبير ودور الصحافة في مجتمع ديمقراطـي وشـددت              
 :وأضافت قائلة إن". تنطبق أيضا دون شك على الوسائط السمعية البصرية"ادئ على أن هذه المب

عند النظر في واجبات ومسؤوليات أي صحفي فإن األثر المحتمل للواسـطة اإلعالميـة              "
المعنية يمثل عنصرا هاما ومن المعترف به عموما أن الوسائط السمعية البصرية تتمتـع              

والوسائط السمعية  ...  أكثر من الوسائط المطبوعة      في كثير من األحيان بأثر فوري وقوى      
البصرية تستطيع أن تنقل بالصورة بعض المعاني التي ال تسـتطيع أن تنقلهـا الوسـائط                

  .المطبوعة

وفى الوقت نفسه يمكن أن تتباين أساليب نقل األخبار بصورة موضوعية ومتوازنة تباينـا              
ولـيس مـن صـالحية      . لمستعملةواسعا ويتوقف ذلك ضمن جملة أمور على الوسائط ا        

المحكمة، كما أنه ليس من صالحية المحاكم الوطنية هى األخرى، أن تفرض آرائها كبديل       
وفى هذا  . عن رأى الصحافة في األسلوب الذي ينبغي أن يعتنقه الصحفي في نقل األخبار            

 ال تحمل فقط محتوى األفكار والمعلومات التي يتم         ١٠السياق تذكر المحكمة بأن المادة      
 ٢٣١".التعبير عنها ولكنها تحمى أيضا الشكل الذي يتم نقلها به

وهكذا تعين على المحكمة أن تبت فيما إن كانت األسـباب التـي تـذرعت بهـا السـلطات                   
ذات صلة وكافية وما إن كانت الوسيلة المسـتعملة متناسـبة مـع             "د  الدانمركية لتبرير إدانة السيد يرسيل    

على المحكمة أن تقتنع بأن السلطات الوطنية طبقت        ] تعين"[وعند قيامها بذلك    ". الهدف المشروع المنشود  
 وأن تقتنع باإلضافة إلي ذلك إلـي أن هـذه السـلطات             ١٠معايير تتفق مع المبادئ المتجسدة في المادة        

  ٢٣٢".تقدير مقبول للوقائع ذات الصلةاستندت إلي 
الطريقة التي تم بها إعـداد موضـوع أصـحاب          "وأخذت المحكمة في تقييمها بعين االعتبار       

كما أخـذت المحكمـة فـي       ". السترات الخضراء ومحتوى الموضوع وسياق بثه والغرض من البرنامج        
م المتحدة وغيرها مـن الصـكوك       االلتزامات المفروضة على الدول بموجب اتفاقية األم      "االعتبار أيضا   

الدولية التخاذ تدابير فعالة للقضاء على جميع أشـكال التمييـز العنصـري ومنـع ومكافحـة العقائـد                   
  ٢٣٣".والممارسات العنصرية

ذات "وعند قيامها بذلك وجدت المحكمة أوال أن األسباب المقدمة من السلطات الوطنية كانـت         
ية وضعت تشديدا كبيرا على قيام مقدم الشكوى بنفسه بمبـادرة           المحاكم الوطن "ورأت المحكمة أن    ". صلة

إعداد موضوع السترات الخضراء وأنه لم يقف عند حد المعرفة المسبقة بأن من المرجح صدور عبارات                
وقام بعملية تحرير للبرنامج بطريقـة تكفـل إدمـاج          . عنصرية أثناء المقابلة بل إنه شجع هذه العبارات       

لوال مشاركته ما أمكن نشر هذه التعليقات في دائرة واسـعة مـن النـاس وبالتـالي      و. العبارات المؤذية 
 ٢٣٤".وقوعها تحت طائلة العقاب

فلـم  "ومن ناحية أخرى فعند النظر إلي البرنامج في سياقه، بما في ذلك تمهيد مقدم البرنامج                
نـب مـن مشـكلة     أن المقابالت حققت الغرض المعلن وهو معالجـة جوا        " يكن هناك ما يدعو إلي الشك     

وإذا أخذ الموضوع في مجمله فإن النظرة الموضوعية ال يمكن أن تؤدى إلـي              . "العنصرية في الدانمرك  
  ألن " القول بأن الغرض منه كان نشر آراء وأفكار عنصرية

 إلي فضح وتحليـل     – من خالل إحدى المقابالت      –من الواضح أن البرنامج كان يسعى       "
 من الشباب الذين يعانون من ضـيق الفـرص واإلحبـاط    وتفسير هذه المجموعة المحددة  

  .والتشديد مضاف. ٣١، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣١                                                           
  .٣١، الفقرة ٢٤-٢٣  المرجع نفسه، الصفحتان٢٣٢
  .٣١، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٣
  .٣٢، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٤
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بسبب وضعهم االجتماعي وهم من ذوى السوابق الجنائية والمواقف العنيفة، وبهذا عـالج             
البرنامج جوانب محددة في موضوع كان يتسم فعال في ذلك الحين باهتمام كبير من جانب               

  ٢٣٥".الجمهور

 تقتنع بالحجة التي أكدتها أيضا المحاكم الوطنية        لم"وباإلضافة إلي ذلك فإن المحكمة األوروبية       
فقد . بأن موضوع السترات الخضراء عرض بدون أي محاولة لموازنة اآلراء المتطرفة التي تضمنها            ... 

كانت مقدمة المذيع وسلوك مقدم الشكوى أثناء المقابالت يوضحان انفصال مقدم الشكوى عن األشخاص              
  :فت المحكمة قائلة إن وأضا٢٣٦".المشتركين في المقابالت

تقديم األخبار استنادا إلي المقابالت، سواء تم تحريرها أم ال، يشكل واحـدة مـن أهـم                 "
... ‘  العامـة  الرقابـة ’الوسائل التي تستطيع بها الصحافة أن تؤدى دورها الحيوي فـي            

ومعاقبة أي صحفي لمساعدته على نشر أقوال صدرت عن شـخص آخـر فـي إحـدى                 
بصورة خطيرة مساهمة الصحافة في مناقشة الموضوعات التي يهتم بها          المقابالت يعرقل   

الجمهور وال ينبغي التفكير في فرض هذه العقوبة إال في حالة وجود أسباب قوية بصـفة                
وفى هذا الصدد ال تقبل المحكمة حجـة الحكومـة بـأن الطـابع               .ذلكخاصة تدعو إلي    

  ٢٣٧".هام هو إدانة الصحفيالمحدود للغرامة كان نقطة ذات صلة؛ فالموضوع ال

التعليقات التي صدرت فـي صـددها إدانـة السـترات           "وال يمكن أن يكون ثمة شك في أن         
الخضراء كانت أكثر من مهينة ألعضاء المجموعات المستهدفة وأن هذه التعليقات ال تتمتع بحماية المادة               

في ] مقدم الشكوى [ أيضا إدانة    فلم يثبت أن الموضوع إذا نظر إليه في مجمله كان يبرر          "ومع ذلك   ". ١٠
أن األسباب المقدمة لتبرير إدانـة      " ويترتب على ذلك     ٢٣٨".جريمة ومعاقبته عليها بموجب قانون العقوبات     

مقدم الشكوى والحكم عليه لم تكن كافية لتثبت بصورة مقنعة أن التدخل في تمتعه بحقه في حرية التعبير                  
ديد فإن الوسيلة المستعملة لم تكن متناسبة مع هدف حماية    ؛ وبالتح ‘ضرورية في مجتمع ديمقراطي   ’كانت  

  ٢٣٩. من االتفاقية١٠ولذلك فإن التدابير كانت انتهاكا للمادة ." ‘سمعة أو حقوق اآلخرين’
برغنس تيدنـدا وآخـرين     وكانت حماية سمعة أو حقوق اآلخرين محل نزاع أيضا في قضية            

ونشأت الشكوى عـن    . ريرها وأحد الصحفيين فيها    التي تتعلق بصحيفة نرويجية ورئيس تح      ضد النرويج 
وقد نشر المقـال بعـد      . مقال نشرته الصحيفة يتعلق بنساء غير راضيات عن عمل أحد جراحي التجميل           

مقال سابق وصفت فيه الصحيفة عمل الجراح ومزايا جراحة التجميل وبعدها اتصل عدد مـن النسـاء                 
 الثانية التي تضمنت نقـدا لعمليـة الجراحـة فـي             ونشرت المقالة  ٢٤٠.بالصحيفة لإلعراب عن الشكوى   

وفى هذا المقال ذكرت النساء في جملة    ". التجميل يؤدى إلي التشويه   "الصفحة األولى من الصحيفة بعنوان      
 ونتيجة للدعاية السلبية خسر الجـراح مرضـاه         ٢٤١".تعرضن للتشويه والتدمير طوال الحياة    "أمور أنهن   

أن قدمت بعض المريضات الساخطات شكوى ضده إلـي السـلطات           وبعد  . واضطر إلي إغالق عيادته   
 ٢٤٢.الصحية خلصت هذه السلطات إلي أنه لم يقم بإجراء أي جراحة خاطئة ولذلك لم تتخـذ أي إجـراء                  

وأقام الجراح دعوى قدح ضد مقدمي الشكوى ورغم أن محكمة الدرجة الثانية وقفت إلي صـفهم فـإن                  

  .٣٣، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٥                                                           
  .٣٤، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٦
  .؛ وأضيف التشديد٣٥، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٧
  .٣٥ ، الفقرة٢٦-٢٥ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٣٨
  .٣٧، الفقرة ٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٩
٢٤٠ Eur. Court HR, Case of Bergens Tidende and Others v. Norway, judgment of 2 May 2000 ؛ والنص المستعمل في هذا السياق هو

  .١١- ٩ات  الفقرint.coe.echr.hudoc://http/: النص غير المنقح للحكم الذي يظهر في موقع المحكمة في شبكة الويب
  .١٢ المرجع نفسه، الفقرة ٢٤١
  .١٩-١٧ المرجع نفسه، الفقرات ٢٤٢
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 في صف الجراح وحكمت له بتعويض وتكـاليف القضـية بمبلـغ             المحكمة العليا وقفت في نهاية األمر     
   ٢٤٣. كرونر نرويجيا٤٧٠٩٨٦١

واتفق الطرفان أمام المحكمة األوروبية على أن هذا التدبير يشكل تدخال فـي حـق مقـدمي                 
" يحدده القانون " بأنه كان تدبيرا     ١٠ من المادة    ٢الشكوى في حرية التعبير ويتطلب تبريره بموجب الفقرة         

 وأن هذا التدبير كان يسعى إلي تحقيق        ١٩٦٩ من قانون تعويض األضرار لعام       ٣ من الباب    ٦لفقرة  أي ا 
وكما حدث في قضايا كثيرة أخرى أقيمت       ". سمعة أو حقوق اآلخرين   "الهدف المشروع المتمثل في حماية      

ما إن كان التـدخل      من االتفاقية األوروبية كان السؤال الوحيد الذي تعين البت فيه هو             ١٠بموجب المادة   
  ٢٤٤."ضروريا في مجتمع ديمقراطي "يمكن اعتباره

وأشارت المحكمة إلي سوابقها القانونية الثابتة في موضوع حرية التعبير والدور الجوهري الذي             
  تؤديه الصحافة في مجتمع ديمقراطي بما في ذلك التزامات الصحافة ومسؤولياتها وأعلنت المحكمة أنه

ن حرية الصحفي تشمل أيضا إمكانية اللجوء إلي قدر من المبالغة بل            ال يغيب عن بالها أ    "
وفى هذه الحاالت ومنها الحالة المعروضة عليها فإن الهامش الوطني للتقدير           ... واإلثارة  

يتحدد بمصالح المجتمع الديمقراطي لتمكين الصحافة من ممارسة دورهـا الحيـوي فـي              
  ٢٤٥". التي تعنى الجمهور بصورة جديةمن خالل نقل المعلومات‘  العامةالرقابة’

تتعلق بجانب هام من الصحة العامـة وتثيـر         ... المقاالت المطعون فيها    "ورأت المحكمة أن    
أن تنطـوي   "وعندما يحدث، كما حدث في هذه القضية        ". لذلك قضايا خطيرة تؤثر على المصلحة العامة      

 الصحافة عن نشر المعلومات بشأن موضوعات       التدابير التي تتخذها السلطات الوطنية على إمكانية إثناء       
  ٢٤٦".ذات اهتمام جماهيري مشروع فإن األمر يستدعى من المحكمة أن تفحص بدقة تناسب هذه التدابير

تنطبق أيضـا علـى     ‘ واجبات ومسؤوليات ’تحمل معها   "ومع ذلك فإن ممارسة حرية التعبير       
عندما ينطوي األمر، مثلما حدث فـي هـذه         تكتسب أهمية   ‘ الواجبات والمسؤوليات ’وهذه  ... الصحافة  

  ونتيجة لذلك،. " ‘حقوق اآلخرين’القضية، على هجوم على سمعة األفراد الخاصين وتقويض 
المالزمة لممارسة حرية التعبير فإن الضـمان الـذي         ‘ الواجبات والمسؤوليات ’وبسبب  "

ت االهتمام العـام     للصحفيين فيما يتعلق بنقل األخبار عن الموضوعات ذا        ١٠تتيحه المادة   
تخضع لشرط قيام الصحفيين بالعمل بنية حسنة لتقديم معلومات دقيقـة وموثوقـة وفقـا               

  ٢٤٧".ألخالقيات الصحافة

لم يتبين فقط في هذه القضية أن روايات النساء عـن           "وعلقت المحكمة أهمية كبيرة على أنه       
 الصحيفة سجلت هذه الروايات     كانت صحيحة في جوهرها بل تبين أيضا أن       . عالجهن على يد الدكتور ر    

وعندما قرأت المحكمة المقاالت برمتها فإنها لم تجد أن البيانات كانـت زائـدة عـن الحقيقـة أو                   ". بدقة
ولم تستطع المحكمة كذلك أن تقبل أن نقل روايات النساء كان يتسم باالفتقار إلي أي نوع من                  "٢٤٨.مضللة

ر استنادا إلي مقابالت يشكل واحدة من أهم الوسائل التي          نقل األخبا "وأشارت إلي أن    ". التوازن الصحيح 
 واستشهدت المحكمة بحكمها في     ٢٤٩."‘ العامة لرقابةا’تستطيع بها الصحافة أن تؤدى دورها الحيوي في         

أساليب نقل األخبار بصورة موضوعية ومتوازنة قد تتباين تباينا كبيـرا وأن            " وأعلنت أن    يرسيلدقضية  
  .٢٤-٢٠ المرجع نفسه، الفقرات ٢٤٣                                                           

  .٣٣ المرجع نفسه، الفقرة ٢٤٤
  .٤٩ المرجع نفسه، الفقرة ٢٤٥
  .٥٢-٥١ المرجع نفسه، الفقرتان ٢٤٦
  .٥٣ المرجع نفسه، الفقرة ٢٤٧
  .٥٦ المرجع نفسه، الفقرة ٢٤٨
  .٥٧ المرجع نفسه، الفقرة ٢٤٩
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؛ وليس من صالحية المحكمـة، وال       "ر على الواسطة اإلعالمية موضع الحديث     ذلك يتوقف في جملة أمو    
أن تفرض آرائها بدل آراء الصحافة بشأن األساليب التي ينبغي أن يعتنقها            "من صالحية المحاكم الوطنية     

وأخيرا الحظت المحكمة أن نفس الصفحة التـي تضـمنت المقـال األول             ". الصحفيون في نقل األخبار   
" الهامش الضئيل بين النجاح والفشل    "ه تضمنت أيضا مقابلة مع جراح تجميل آخر أشار إلي           المطعون في 

في هذا الميدان كما تضمنت مقابلة مع جراح التجميل المتهم الذي لفت االنتباه إلي حدوث مضاعفات في                 
ين وباإلضافة إلي ذلك نشرت الصـحيفة مقـالين آخـر         .  في المائة من كل العمليات الجراحية      ٢٠-١٥

  ٢٥٠.يدافعان عن الدكتور ر
قد أدى إلي عواقب خطيرة     "وفى حين قبلت المحكمة األوروبية أن نشر المقاالت ذات الصلة           

نظرا لالنتقادات المبررة المتصـلة بعملـه فـي         "فقد رأت المحكمة أنه     " بالنسبة للعمل المهني للدكتور ر    
وث ضرر كبير في جميع األحوال لسـمعته        الرعاية بعد الجراحة ومتابعة العالج فقد كان من المحتم حد         

أن االهتمام المؤكد للدكتور ر في      " وفى ضوء هذه االعتبارات لم تستطع المحكمة أن تستنتج           ٢٥١".المهنية
حماية سمعته المهنية كان كافيا لترجيح المصلحة العامة الهامة في حرية الصحافة لنقل المعلومات عـن                

وباختصار فإن األسباب التي اعتمدت عليها الدولة المـدعى         . موضوعات ذات اهتمام جماهيري مشروع    
." ‘ضروريا في مجتمع ديمقراطـي    ’عليها لم تكن رغم أهميتها كافية إلثبات أن التدخل المشكو منه كان             

أنه لم تكن هناك عالقة معقولة من التناسب بين التقييدات المفروضة بموجب التـدابير   "ويترتب على ذلك    
 ٢٥٢".مة العليا على حق مقدمي الشكوى في حرية التعبير والهدف المشروع المنشـود            التي طبقتها المحك  
  . من االتفاقية موضع انتهاك١٠ولذلك كانت المادة 

 من االتفاقية األوروبية لحقوق ١٠ من المادة ٢رهنا بالقيود المحددة في الفقرة 
متعهد للمعلومات اإلنسان يتعين ضمان حرية التعبير للسماح للصحافة بأداء مهمتها ك

  . العامةللرقابةوكأداة 
وحرية النقاش السياسي هي لب مفهوم المجتمع الديمقراطي الذي يتخلل كل جوانب 

  .االتفاقية األوروبية
وتتيح حرية الصحافة للجمهور واحدة من أفضل وسائل اكتشاف أفكار ومواقف 

  .الزعماء السياسيين وتكوين رأى عنها
 الشكلفقط جوهر األفكار والمعلومات ولكنها تحمى أيضا وحرية الصحافة ال تحمى 

الذي يتم به نقل األفكار والمعلومات ولذلك فمن حق الصحفيين اعتناق أي أسلوب 
  .للتقارير ونقل األخبار

ولالستفادة من حماية ". واجبات ومسؤوليات"وممارسة حرية التعبير تحمل معها 
 على الصحفيين عند نقل أخبار عن القضايا  من االتفاقية األوروبية يتعين١٠المادة 

ذات االهتمام العام العمل بنية سليمة لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة وفقا ألخالقيات 
  .مهنتهم

ونقل األخبار استنادا إلي مقابالت سواء تم تحريرها أم ال يشكل واحدة من أهم 
. اة للرقابة العامةالوسائل التي تستطيع بها الصحافة أن تؤدى دورها الحيوي كأد

ولذلك ال ينبغي معاقبة الصحفيين لقيامهم بالمساعدة على نشر أقوال صادرة عن 
  .أشخاص آخرين إال إذا توفرت أسباب قوية بشكل خاص لذلك

  .٥٧ المرجع نفسه، الفقرة ٢٥٠                                                           
  .٥٩ المرجع نفسه، الفقرة ٢٥١
  .٦٠ المرجع نفسه، الفقرة ٢٥٢
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ومن المرجح أن تؤدى اإلدانات أو غيرها من الجزاءات على نقل األخبار إلي عرقلة 
  .لعامةالصحافة في أداء مهمتها كأداة للرقابة ا

وقد يكون من الضروري في مجتمع ديمقراطي تقييد ممارسة حرية التعبير وذلك 
سمعة أو حقوق "وحماية " سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها"مثال للحفاظ على 

  ".اآلخرين
ومع ذلك فإن أي موضوع ال يفقد أهميته للجمهور لمجرد كونه مشموال بدعوى 

لتعبير في موضوع من هذا القبيل ال يمكن ولذلك فإن التدخل في حرية ا. جارية
تبريره إال إذا كان هذا التدخل يناظر حاجة اجتماعية على قدر كاف من اإللحاح 

ويجب على الدول المتعاقدة أن . لترجيح المصلحة العامة في حرية تدفق المعلومات
م تقدم األسباب ذات الصلة والكافية لتثبت بصورة مقنعة أن مثل هذه الحاجة تقو

  .لتبرير التدخل
بموجب " سمعتهم أو حقوقهم"ورغم أن الزعماء السياسيين يتمتعون أيضا بحماية 

 من االتفاقية فإن حدود النقد المقبول هي أكثر اتساعا في ١٠ من المادة ٢الفقرة 
وعندما يتصرف السياسيون بصفتهم الرسمية . حالتهم عنها في حالة األفراد الخاصين

 يجب أن يوزن مقابل مصلحة ١٠ من المادة ٢ة لهم بموجب الفقرة فإن مطلب الحماي
 .المناقشة المفتوحة للقضايا السياسية

  

  حرية التعبير لألعضاء المنتخبين في المنظمات المهنية ٣-٥-٣
مسألة حرية التعبير ألعضاء المنظمات المهنيـة        نيلسن وجونسين ضد النرويج   أثارت قضية   

فقد كان مقدم الشكوى األول مفتش الشـرطة ورئـيس اتحـاد            . ل الشرطة وهم في هذه القضية من رجا     
ونشأت الشكوى  . الشرطة النرويجي وكان مقدم الشكوى الثاني ضابط شرطة ورئيس اتحاد شرطة برغن           

 عن إدانتهم في محكمة مدينة أوسلو بتهمة التشـهير بموجـب قـانون              ١٠المقدمة منهما بموجب المادة     
 تقارير  تنتقدنت العبارات التشهيرية قد نُشرت في ثالث صحف وتتعلق بتعليقات           وكا. العقوبات النرويجي 

وصدر الحكم على أحد مقدمي الشكوى بدفع تعويضات غيـر ماليـة            . أحد األساتذة عن وحشية الشرطة    
  ٢٥٣.وحكم على االثنين بدفع مبالغ كبيرة له مقابل التكاليف القانونية. لألستاذ

بير المطعون فيها تمثل تدخال في حرية مقدمي الشكوى في التعبير           واتفق الطرفان على أن التدا    
ولذلك ". حماية سمعة أو حقوق اآلخرين    "ويسعى إلي تحقيق هدف مشروع وهو       " يحدده القانون "وأن التدخل   

ضـروريا فـي مجتمـع      "بقى على المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن تبت فيمـا إذا كـان التـدبير                
هذا السؤال بأهمية خاصة في القضية نظرا لمحاولة مقدمى الشكوى مواجهة اتهامات             ويتسم   ٢٥٤."ديمقراطي

  :وفى هذا الصدد رأت المحكمة أن. خطيرة بسوء سلوك الشرطة في مدينة بيرغن النرويجية
إحدى السمات الخاصة بهذه القضية هي أن مقدمى الشكوى تعرضا للجزاء بسبب أقـوال              

تحادي الشرطة في الرد على بعـض التقـارير التـي           صدرت عنهما بصفتهما ممثلين ال    
وفى حين أنه ال يمكن أن يكون ثمة أي شك فـي            . روجت ادعاءات بسوء سلوك الشرطة    

أن أية قيود على الحق في نقل وتلقى المعلومات عن ادعاءات قابلة للمناقشة فـي صـدد                 
نفسه ينطبـق    ءفإن الشي ... سوء سلوك الشرطة تتطلب فحصا دقيقا من جانب المحكمة          

على الحديث بهدف مواجهة هذه االدعاءات نظرا ألن هذا الحـديث يشـكل جانبـا مـن                 
                                                           ٢٥٣ Eur. Court HR, Case of Nilsen and Johnsen v. Norway, judgment of 25 November 1999, Reports 1999-VIII, pp. 72-75, para. 

25, andp. 76, para. 27.  
  .٣٩، الفقرة ٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٤
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ويصدق ذلك بالخصوص في حاالت مثل هذه الحالة عندما تكون العبارات           . المناقشة ذاتها 
المعنية قد صدرت عن ممثلين منتخبين التحادات مهنية في الرد على ادعاءات تشكك في              

وينبغي بالفعل اإلشارة إلي أن الحق في حرية التعبير بموجب          . هتهاممارسات المهنة ونزا  
 يمثل إحدى الوسائل الرئيسية لكفالة التمتع الفعال بالحق فـي حريـة التجمـع               ١٠المادة  

  ٢٥٥".١١وتكوين الجمعيات على النحو المكرس في المادة 

ذات "رويجيـة كانـت     واعتبرت المحكمة األوروبية أن األسباب التي استندت إليها المحاكم الن         
ورأت المحكمة العليا النرويجية مثال     .  من ناحية أنها كانت تهدف إلي حماية سمعة األستاذ         "صلة واضحة 

" الدوافع الحقيرة والحقـودة   " و   "واألكاذيب المتعمدة "،  "بالتزييف"أن العبارات التشهيرية بلغت حد االتهام       
؟ ١٠ مـن المـادة   ٢ ألغراض الفقـرة  "كافية"سباب  ولكن هل كانت هذه األ ٢٥٦".الدوافع غير الشريفة  "و

من المناقشة الطويلة والحامية على الصعيد العام       "الحظت المحكمة في هذا الصدد أن لهذه القضية خلفية          
األقـوال  "وأن  " في النرويج بشأن التحقيقات في االدعاءات بعنف الشرطة وخاصة في مدينـة بيـرغن             

ومع ذلك فقد الحظت المحكمة     ". سبب قلقا خطيرا لدى الجمهور    المطعون فيها تتصل بوضوح بموضوع ي     
  في هذه الصدد مالحظة هامة وهى

 من  ٢أنه وفقا للسوابق القانونية لمحكمة ستراسبورغ ال يوجد مجال كبير بموجب الفقرة             "
 من االتفاقية لفرض تقييدات على األحاديث السياسية أو على مناقشة المسـائل             ١٠المادة  

  ٢٥٧".جمهورالتي تهم ال

وحتى في مناقشة الموضوعات التي تسبب قلقا جديا لدى الجمهور يجب أن توجد             "ومع ذلك،   
تجاوزا حدود النقد   ] قد[ما إن كان مقدمى الشكوى      "ولذلك فإن القضية هي     ". حدود للحق في حرية التعبير    

  ٢٥٨".المسموح
ن بطالن األقوال التـي     وقبلت المحكمة األوروبية أن المحاكم النرويجية كانت محقة في إعال         

ومع ذلك فـإن    ".تجاوزت حدود النقد المسموح   "اتهمت األستاذ باألكاذيب المتعمدة نظرا ألن هذه األقوال         
  ٢٥٩".تشبه باألحرى األحكام القيمية"ذلك ال يصدق على بقية األقوال التي كانت 

لمتضرر فـي   الدور الذي قام به الطرف ا     "وعند تقييم ضرورة التدخل راعت المحكمة أيضا        
و ‘ تزييـف المعلومـات   ’قد استعمل عددا من تعبيرات االزدراء مثـل         "والحظت أنه كان    ". هذه القضية 

   ومع ذلك،٢٦٠".فى شرطة بيرغن‘ فكر اجرامي دفين’وأنه ادعى وجود " ‘ الطغيان’
"     الشكوى كانا يردان، بصفتهما ممثلين منتخبين التحادات        يإذا أخذنا في االعتبار أن مقدم 

ية، على نقد أساليب العمل واألخالقيات السائدة في المهنة فإنه المحكمـة تعتبـر أنـه                مهن
عندما يتم الترجيح بين مصلحة حرية الحديث ضد مصلحة حماية السمعة بموجب اختبار             

 من االتفاقية فإنه ينبغي إعطـاء المشـاركة         ١٠ من المادة    ٢الضرورة الوارد في الفقرة     
عامة حامية وزنا أكبر مما أعطته المحاكم الوطنية عند تطبيق          النشطة للمدعى في مناقشة     

فالعبارات موضوع القضية كانت تتعلق بصورة مباشـرة بمسـاهمة          ... القانون الوطني   
وترى المحكمة أنه ينبغي قبول درجة من المبالغة في سياق مثل           . المدعى في هذه المناقشة   

  .٤٤، الفقرة ٨٦-٨٥ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٥٥                                                           
  .؛ وأضيف التشديد٤٥، الفقرة ٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٦
  .٤٦، الفقرة ٨٧-٨٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٥٧
  .٤٧، الفقرة ٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٨
  .٥٠-٤٩، الفقرتان ٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٥٩
  .٥٢ ، الفقرة٨٩-٨٨ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٦٠
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تسبب قلقا عاما، حيث كانت السمعة المهنية       هذه المناقشة العامة الحامية والمستمرة ألمور       
  ٢٦١".على الجانبين في مهب الريح

تجاوزت حدود النقد المسـموح     "بأن بقية العبارات    " لم تقتنع "وفى ضوء ما سبق فإن المحكمة       
وتتمحور المناقشة العامة والطويلة والساخنة حـول مسـألة صـحة           .  من االتفاقية  ١٠المادة  " ألغراض  

الشرطة وهناك من الوقائع ما يدعم االفتراض بأن أصحاب المعلومـات عـن عنـف               االدعاءات بعنف   
وتتطرق البيانات موضع القضية في جوهرها إلي هذه المسألة ولم تكـن            . الشرطة قدموا ادعاءات زائفة   

اللغة الخشنة، وهى كذلك حقا، التي صيغت بها هذه العبارات غير متالئمة مع العبارات التي اسـتخدمها                 
وخلصت .  المتضرر الذي كان قد شارك، منذ مرحلة مبكرة، كشخصية رئيسية في هذه المناقشة             الطرف

 لدعم التدخل في حريـة مقـدمي      " افيةأسباب ك " نظرا لعدم وجود     ١٠المحكمة إلي حدوث انتهاك للمادة      
  ٢٦٢".ضروري في مجتمع ديمقراطي"الشكوى في التعبير، ولهذا كان هذا التدخل غير 

 من االتفاقية األوروبية لفرض ١٠ من المادة ٢ كبير في ظل الفقرة ال يوجد مجال
ومع ذلك . تقييدات على الخطاب السياسي أو على مناقشة المسائل ذات االهتمام العام

  . فهناك حد ال يجوز لألشخاص تجاوزه عندما ينتقدون أشخاصا آخرين
ادعاءات موضع والقيود المفروضة على الحق في نقل المعلومات وتلقيها بشأن 
وينطبق ذلك أيضا . المناقشة بسوء سلوك الشرطة مثال تستدعى إشرافا أوروبيا دقيقا

على القيود على الحديث بهدف الرد على هذه االدعاءات نظرا ألنها تشكل جزءا من 
  .المناقشة ذاتها

ويصدق هذا النهج بصفة خاصة عندما تكون األقوال المطعون فيها قد صدرت عن 
نتخبين لمنظمات مهنية عند الرد على ادعاءات انتهاك نزاهتهم وأخالقهم ممثلين م
 من االتفاقية ١٠وباإلضافة إلي ذلك تمثل حرية التعبير التي تضمنها المادة . المهنية

األوروبية لحقوق اإلنسان إحدى الوسائل الرئيسية لضمان التمتع الفعال بحرية التجمع 
 .١١ادة وتكوين الجمعيات المضمونة في الم

  

  حرية التعبير للسياسيين المنتخبين ٤-٥-٣
  :أعلنت المحكمة األوروبية أنه

إذا كانت حرية التعبير هامة لكل شخص فإنها هامة بصـفة خاصـة لممثلـي الشـعب                 
فالشخص المنتخب يمثل الناخبين ويلفت االنتباه إلي اهتماماتهم ويـدافع عـن            . المنتخبين
... تدخل في حرية تعبير عضو المعارضة فى البرلمـان        وبناء على ذلك فإن ال    . مصالحهم

  ٢٦٣".تتطلب أدق فحص من جانب المحكمة

 تعرضت مقدمة الشكوى، التـى      جيروساليم ضد النمسا  في القضية موقع المناقشة وهى قضية       
كانت عضوا في المجلس البلدي لفيينا، وهو المجلس الذي يقوم أيضا بدور البرلمان اإلقليمي، لمنع صادر        

 من القانون المدني النمساوي، من تكرار عبارات مؤداها         ١٣٣٠المحاكم النمساوية استنادا إلي المادة      من  
معهـد التكامـل    "ونظيره السويسري   ) IPM" (معهد التنمية المتكاملة  "أن جمعيتين مذكورتين باالسم هما      

  . ٥٢، الفقرة ٨٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٦١                                                           
  . ٥٣، الفقرة ٨٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٦٢
٢٦٣ Eur. Court HR, Case of Jerusalem v. Austria, judgment of 27 February 2001 ؛ والنص المستعمل هو النص غير المنقح المنشور في

  . ٣٦ ، الفقرة int.coe.echr.hudoc://http/: موقع المحكمة في شبكة الويب
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المجلس البلـدي لفيينـا      وأثناء المناقشة في     ٢٦٤".هما طائفتان تتسمان بطابع استبدادي    ) "VPM" (النفسي
لموضوع منح إعانات إلحدى الجمعيات التي تساعد اآلباء الذين انضم أطفالهم إلي طوائف أعلنت مقدمة               

طابعهـا  "تعيش في فيينا وأنها تتسم بصفات مشتركة مثل         " الطوائف النفسية "الشكوى أن طوائف من نوع      
اكتسب قدرة التأثير على    ) "IPM( أيضا أن معهد     وأعلن مقدم الشكوى  ". اتجاهاتها الفاشية "و  " االستبدادي

 وطلبت الجمعية النمسـاوية كمـا       ٢٦٥".السياسة التي يتبعها حزب الشعب النمساوي فى موضوع العقاقير        
طلبت نظيرتها السويسرية من المحكمة اإلقليمية في فيينا إصدار منع ضد مقدمة الشكوى وحظرها مـن                

  .وتمت الموافقة على هذا الطلب. هو طائفة) IPM(تكرار القول بأن معهد 
وأيدت المحكمة التقييم الذي ذكره طرفا هذه القضية بأن المنع يشكل تدخال في حريـة مقـدم                 

" يحـدده القـانون   " من االتفاقية وأن التدخل      ١٠ من المادة    ١الشكوى في التعبير، وفقا لما تضمنه الفقرة        
 مـن   ٢في إطار معنى الفقـرة      " وق اآلخرين حماية سمعة أو حق   "ويسعى إلي تحقيق هدف مشروع وهو       

ضـروريا فـي مجتمـع      "وبذلك أصبح األمر الذي يتعين تحديده هو ما إن كان المنع أيضا             . ١٠المادة  
  ٢٦٦.لذلك الغرض بالتحديد" ديمقراطي

وبعد التشديد على أهمية حرية التعبير أيضا لممثلي الشـعب المنتخبـين أعـادت المحكمـة                
  األوروبية إلي األذهان

أن حدود النقد المقبول هي أوسع في صدد السياسيين العاملين بصفتهم العمومية عنها فـي           
صدد األفراد الخاصين نظرا ألن السياسيين يعرضون أنفسهم حتما وعن علم لفحص دقيق             

ويجب أن يتسم السياسـيون     . لكلماتهم وأفعالهم من جانب كال الصحافة والجمهور عموما       
  ٢٦٧". وخاصة عند إلقاء كلمات عامة عرضة للنقدبدرجة أكبر من التسامح

 والحظت مع ذلك أن     ميلسن ويونسون وأشارت المحكمة إلي حكمها المذكور أعاله في قضية         
وفـى  ". األفراد الخاصين أو الجمعيات الخاصة تعرض نفسها للفحص عند دخول ميدان المناقشة العامة            "

نشطان في ميدان يهم الجمهور وهو مجـال سياسـة          القضية المعروضة على المحكمة كانت الجمعيتان ت      
وشاركتا في المناقشات العامة لهذا الموضوع بل وتعاونتا، كما اعترفت الحكومـة، مـع أحـد                . العقاقير

ونظرا ألن هاتين الجمعيتين تنشطان بهذه الطريقة في الميدان العام فإنه ينبغي لهمـا              . األحزاب السياسية 
مح تجاه النقد عندما ينظر خصومهما إلي أهدافهما واألساليب المستعملة في           التحلي بدرجة أعلى من التسا    

  ٢٦٨.تلك المناقشة
وبعد ذلك الحظت المحكمة أن البيانات موضع القضية قد صدرت أثناء مناقشة سياسية فـي               

في منبر يتشابه على األقل مع البرلمـان فيمـا يتعلـق            "المجلس البلدي لفيينا وأنها بذلك صدرت أيضا        
  :وأضافت قائلة إن". مصلحة العامة في حماية حرية المشاركين في التعبير العلنيبال

. البرلمانات أو الهيئات المشابهة تمثل في أي ديمقراطية منابر جوهرية للمناقشة السياسية           "
ويجب تقديم أسباب وجيهة جدا لتبرير التدخل في حرية التعبير التي تمـارس فـي هـذه                 

  ٢٦٩".المنابر

اكم النمساوية قبلت المحكمة األوروبية أن األقوال الصادرة عن مقدمة الشـكوى            وخالفا للمح 
تعليقات عادلة على موضوعات تهم الجمهور من جانب عضو منتخب في المجلـس البلـدي               "وتتضمن  

  . ١٨ المرجع نفسه، الفقرة ٢٦٤                                                           
  .١٠ المرجع نفسه، الفقرة ٢٦٥
  .٣٠ المرجع نفسه، الفقرة ٢٦٦
  .٣٨ المرجع نفسه، الفقرة ٢٦٧
  .٣٩-٣٨ المرجع نفسه، الفقرتان ٢٦٨
  .٤٠ المرجع نفسه، الفقرة ٢٦٩
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مـا  "ولذلك كانت المسألة التي يتعين البت فيها هي         ". أن تعتبر أحكاما قيمية وليست تقريرا للواقع      ] يتعين[
  ٢٧٠".ان هناك أساس كاف من الوقائع لمثل هذه األحكام القيميةإن ك

والحظت المحكمة أن مقدمة الشكوى قدمت، لكي تثبت أحكامها القيمية، أدلة وثائقيـة علـى               
  ي الدعوى وأنشطتهما، بما في ذلك حكم صدر عـن محكمـة ألمانيـة فـي هـذا                  الهيكل الداخلي لمقدم

ة النمساوية قبلت هذا الدليل فقد رفضت الشهود الذين اقترحتهم          وفى حين أن المحكمة اإلقليمي    . الموضوع
 وأعلنت المحكمة األوروبية أنها     ٢٧١.مقدمة الشكوى كما رفضت اقتراح الحصول على رأى أحد الخبراء         

حيث تطلبت من ناحية إثبات صدور أقـوال        " اندهشت من النهج المتعارض الذي اتبعته المحاكم المحلية       "
 وخلصت المحكمة األوروبية إلي أن. ى النظر في كل األدلة المتاحةورفضت من ناحية أخر

المحاكم النمساوية عندما طلبت من مقدمة الشكوى إثبات صحة أقوالها وفى الوقت نفسـه              "
حرمتها من أية فرصة فعلية لتقديم المستندات لدعم أقوالها وبالتالي إثبات أن هذه األقوال              

كم تجاوزت هامش التقدير المتاح لها، ويبلغ المنع الصادر تشكل تعليقا عادال فإن هذه المحا
 ٢٧٢".ضد مقدمة الشكوى حد التدخل غير المتناسب في حريتها في التعبير

  .١٠وبالتالي فقد حدث انتهاك للمادة 

 من االتفاقية األوروبية بأهمية خاصة ١٠تتسم حرية التعبير التي تضمنها المادة 
عضاء البرلمانات المحلية واإلقليمية والقومية الذين لممثلي الشعب المنتخبين مثل أ

  .يمثلون مصالح جمهور المنتخبين ويدافعون عنها
وعندما يدخل السياسيون حلبة المناقشة العامة فإنهم يعرضون أنفسهم للفحص الدقيق 

ولذلك يجب عليهم قبول حدود أوسع من النقد وما يناظرها . لما يفعلون وما يقولون
وينطبق ذلك أيضا على األفراد الخاصين والهيئات الخاصة . تسامحمن اتساع ال

  .المشاركين في المناقشات السياسية بشأن الموضوعات ذات االهتمام العام
وفى المجتمع الديمقراطي الذي تمثل فيه البرلمانات والهيئات المنتخبة األخرى 

هة جدا لتبرير فرض المنابر الرئيسية للمناقشة السياسية فإنه يجب تقديم حجج وجي
 .رتقييدات على ممارسة حرية التعبير في هذه المناب

  

  حرية التعبير بالفنون ٥-٥-٣
   من االتفاقية األوروبية ١٠المادة 

 – وخاصة في إطار حرية تلقى ونقل المعلومات واألفكـار           –تشمل حرية التعبير الفني     "
واع المعلومات واألفكـار الثقافيـة      التي تتيح الفرصة للمشاركة في التبادل العلني لكل أن        

وكل من يبدع أو يؤدى أو يوزع أو يعرض أعماال فنية يسهم            ... والسياسية واالجتماعية   
ومن هنا ينشأ االلتزام    . في تبادل األفكار واآلراء وهو أمر جوهري في مجتمع ديمقراطي         

  ٢٧٣".على الدولة بعدم التعدي دون داع على حريتهم في التعبير

 أدانت محكمة األمن القومي في اسـتانبول مقـدم الشـكوى            كاراتاس ضد تركيا  وفى قضية   
بسبب نشره مجموعة من القصـائد      ) ٣٧١٣القانون رقم   ( من مرسوم مكافحة اإلرهاب      ٨النتهاك الباب   

  .٤٥-٤٤ المرجع نفسه، الفقرتان ٢٧٠                                                           
  .٤٥ المرجع نفسه، الفقرة ٢٧١
  .٤٦  المرجع نفسه، الفقرة٢٧٢
٢٧٣ Eur. Court HR, Case of Karatas v. Turkey, judgment of 8 July 1999, Reports 1999-IV, p. 108, para. 49.  
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وبعد تعديل القانون خفضت العقوبة إلي سنة واحدة وشهر واحد وعشرة           . Dersim –أغنية تمرد   عنوانها  
 من مرسوم مكافحة    ٨ ويجرم الباب    ٢٧٤. ليرة تركية  ١١١ ١١١ ١١٠دت الغرامة إلي مبلغ     أيام ولكن زا  

اإلرهاب الدعاية المكتوبة والشفوية واالجتماعات والتجمعات والمظاهرات التي تهـدف إلـي تقـويض              
  . السالمة اإلقليمية لجمهورية تركيا أو وحدة األمة التي ال تتجزأ

في ممارسة مقدم الشكوى لحقه في حرية التعبير وأن         " تدخال"وقبلت المحكمة أن اإلدانة تشكل      
 من مرسوم مكافحة اإلرهاب وأن التدبير يسعى إلي تحقيـق   ٨أي بموجب المادة    " يحددها القانون "اإلدانة  

  وفى صدد هذه النقطة األخيرة اعتبرت المحكمة أنه. هدف مشروع
ومراعـاة ضـرورة تحلـى      ... بمراعاة حساسية الوضع األمني في جنوب شرق تركيا         "

السلطات باليقظة إزاء األعمال التي يمكن أن تشعل المزيد من العنف فإن التدابير المتخذة              
ضد مقدم الشكوى يمكن أن يقال عنها إنها كانت لدعم بعـض األهـداف التـي ذكرتهـا                  

وهذا . الحكومة، أي حماية األمن القومي ووحدة أراضى البلد ومنع االضطراب والجريمة          
ح بالتأكيد نظرا للحالة السائدة في جنوب شرق تركيا وقت مالبسات هـذه القضـية               صحي

  ٢٧٥".حيث لجأت الحركة االنفصالية إلي أساليب تعتمد على استعمال العنف

 الشكوى متناسبة مع هذا      أن تبت فيما إن كانت إدانة مقدم       وهكذا بقى على المحكمة األوروبية    
فـرد خـاص   "والحظت أن مقدم الشكوى هو    . جتمع ديمقراطي الهدف المشروع وبالتالي ضرورية في م     

 وليس مـن خـالل      – وهو بحكم تعريفه يتجه إلي جمهور ضئيل جدا          –عبر عن آرائه من خالل الشعر       
] العـام [‘ النظام’و،  ‘األمن القومي ’الوسائط الجماهيرية وهو ما قلل من األثر المحتمل لهذه اآلراء على            

عدوانية جدا فـي نبرتهـا   "وحتى وإن بدا أن بعض المقاطع كانت  ". بيرةإلي درجة ك  ‘ وحدة األراضي ’و
أن مجرد كونها ذات طابع فني وذات أثر محدود يقلل          ] اعتبرت[وتدعو إلي استعمال العنف فإن المحكمة       

من شأنها كدعوة إلي االنتفاضة ويجعل منها باألحرى تعبيرا عن األسى العميق في مواجهة حالة سياسية                
ال بسبب تحريضـه علـى      " وباإلضافة إلي ذلك الحظت المحكمة أن مقدم الشكوى قد أدين            ٢٧٦".عسيرة

وبسبب " كردستان"العنف ولكن بسبب نشر دعاية انفصالية عندما أشار إلي منطقة بعينها من تركيا باسم               
بالدهشـة مـن شـدة      ... قبل كل شئ    " وقد أصيبت المحكمة     ٢٧٧".تمجيد حركات التمرد في تلك المنطقة     

 ولكل هذه األسباب خلصت المحكمـة إلـي أن إدانـة مقـدم              ٢٧٨".عقوبة المفروضة على مقدم الشكوى    ال
. ‘ضرورية في مجتمع ديمقراطـي    ’كانت غير متناسبة مع األهداف المنشودة وبالتالي لم تكن          "الشكوى  

  ٢٧٩". من االتفاقية١٠حدث انتهاك للمادة ] فقد[ولذلك 
 حيث  موللر وآخرين ضد سويسرا    نزاع في قضية      أيضا موضع  بالفنونوكانت حرية التعبير    

 من القانون الجنائي السويسري بسبب نشر مـواد         ٢٠٤ من المادة    ١أدين مقدمو الشكوى بموجب الفقرة      
 رغم إلغائه فيما بعد     –وقبلت المحكمة أن هذه اإلدانة، وكذلك األمر الصادر         . في أحد المعارض  " خليعة"
في حق مقدمي الشكوى في حرية التعبير ويتعين تبرير هذا التـدخل             بمصادرة اللوحات يشكالن تدخال      –

   ٢٨٠. لكي يكون قانونيا١٠ من المادة ١بموجب الفقرة 

  . ١٥- ٩، الفقرات ٩٥-٩٠ المرجع نفسه، الصفحات ٢٧٤                                                           
  . ٤٤ و ٤٠ و ٣٦، الفقرات ١٠٦-١٠٥ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٧٥
  . ٥٢، الفقرة ١٠٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٧٦
  . ٥٢، الفقرة ١١٠-١٠٩ع نفسه، الصفحتان  المرج٢٧٧
  . ٥٣، الفقرة ١١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٧٨
  . ٥٤، الفقرة ١١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٧٩
٢٨٠ Eur. Court. HR, Case of Müller and Others v. Swutzerland, judgment of 24 May 1988, Series A, No. 133, p. 19, para. 28.  
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وقبلت المحكمة أن التدبير كان محددا في القانون وأن اإلدانة تسعى إلي تحقيق هدف مشروع               
الـدور األساسـي الـذي     وأشارت المحكمة إلي    ٢٨١.من ناحية أنها صدرت بهدف حماية األخالق العامة       

الفنانين والعاملين في ترويج أعمال الفنـانين ال        "تؤديه حرية التعبير في مجتمع ديمقراطي واعترفت بأن         
 مـن   ١٠ مـن المـادة      ٢الفقرة  [يتمتعون بالتأكيد بالحصانة من إمكانية التقييدات المنصوص عليها في          

واجبات ’قا للتعبيرات الصريحة في تلك الفقرة       فأي شخص يمارس حريته في التعبير يتحمل وف       ]. االتفاقية
 وفيمـا يتعلـق بمصـطلح       ٢٨٢".ويتوقف نطاقها على حالته وعلى الوسيلة التي يستعملها       : ‘ومسؤوليات
  األخالق،

ليس من الممكن أن نجد في األنظمة القانونية واالجتماعية للدول المتعاقدة مفهوما أوروبيا             "
ت األخالق تتباين من زمن إلي زمن ومن مكان إلـي           فالنظرة إلي متطلبا  . موحدا لألخالق 

آخر وخاصة في عصرنا هذا، الذي يتسم بتطور بعيد المـدى فـي اآلراء بشـأن هـذا                  
وبسبب اتصال سلطات الدولة اتصاال مباشرا ومستمرا بالقوى الحيويـة فـي            . الموضوع

قاضي الـدولي   بلدانها فإن هذه السلطات تتمتع من ناحية المبدأ بموقف أفضل من موقف ال            
‘ تقييـد ’أي  ‘ ضرورة’إلعطاء رأى عن المحتوى الدقيق لمتطلبات األخالق وكذلك بشأن          

  ٢٨٣ ."للوفاء بهذه المقتضيات‘ عقوبة’أو 

] قد[كما اعترفت المحاكم السويسرية بأن مفاهيم المبادئ األخالقية الجنسية "واعترفت المحكمة 
 المحكمة اللوحات األصلية ولم تجد أن الرأي الذي         ورغم ذلك فقد فحصت   . تغيرت في السنوات األخيرة   

اعتنقته المحاكم السويسرية تجاوز المعقول عندما رأت أن تلك اللوحات بتشديدها على الجانب الجنسـي               
من شأنها أن تؤذى كثيرا مشاعر االستقامة الجنسية لدى األشخاص ذوى           ’في أقصى صوره فجاجة كان      

 هامش التقدير الممنوح للمحاكم السويسرية في هـذا الموضـوع فقـد             ومع مراعاة ." ‘األحاسيس العادية 
   ٢٨٤. من االتفاقية١٠خلصت المحكمة األوروبية إلي أن التدابير المتنازع عليها لم تنتهك المادة 

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان حرية التعبير بالفنون وهذه ١٠تحمى المادة 
  .مقراطيالحرية عنصر جوهري في مجتمع دي

وتشمل حرية التعبير الفني بالتحديد حرية تلقى ونقل المعلومات واألفكار التي تمكن 
الناس من المشاركة في التبادل العلني لكل أشكال المعلومات واألفكار الثقافية 

  .والسياسية واالجتماعية
ى وال يمكن قانونا التدخل في ممارسة حرية التعبير الفني استنادا إلي أي سبب سو

  . من االتفاقية األوروبية١٠ من المادة ٢األسباب المحددة في الفقرة 
 ضروري في مجتمع ديمقراطي من أجل حماية األخالق العامة تتمتع وولتحديد ما ه

الدول المتعاقدة بهامش أوسع من التقدير عما يتاح لها عندما تفرض قيودا على 
 .موضوعي أكثر وضوحاممارسة حرية التعبير ألهداف مشروعة تتسم بطابع 

  

  .٣٠-٢٩، الفقرتان ٢١-٢٠حتان  المرجع نفسه، الصف٢٨١                                                           
  . ٣٤، الفقرة ٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢٨٢
  . ٣٥، الفقرة ٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ٢٨٣
 ,Eur. Court HR, Handyside Case: انظر أيضا" األخالق"وفى صدد مفهوم . ٣٧-٣٦، الفقرتان ٢٣-٢٢ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٨٤

judgment of 7 December 1976, Series A, No. 24, pp. 23-28, paras. 49-59 . ولالطالع على مزيد من المعلومات عن حرية التعبير انظر
  .الذي يمكن فيه االطالع على الدليل االفتراضي لحرية التعبير) org.19article.www(في شبكة الويب " ١٩المادة "أيضا موقع منظمة 
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 الحقَّان في حرية تكوين الجمعيات والتجمع  .٤

يتصل الحقَّان في حرية تكوين الجمعيات والتجمع أحدهما باآلخر اتصاال وثيقا ولذلك سيجرى             
ونظرا ألن هاتين الحريتين لم تعالجا بنفس الترتيـب فـي المعاهـدات             . النظر فيهما معا في هذا الفصل     

 وألغراض عدم التضارب فسيتم عموما معالجة حرية تكوين جمعيات قبل معالجة حريـة              موضع النظر 
  .التجمع

  
 األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٤

 : من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ما يلي٢٠تنص المادة 

  .لكل شخص حق في حرية االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية  -١"

  ".أحد على االنتماء إلي جمعية ماال يجوز إرغام   -٢

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بـالحق فـي             ٢٢وتنص المادة   
  :حرية تكوين الجمعيات على ما يلي

لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلـك حـق إنشـاء                   -١"
  .هالنقابات واالنضمام إليها من أجل حماية مصالح

ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليهـا                  -٢
القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصيانة األمن القومي أو السـالمة             
العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو األخالق العامة أو حماية حقوق اآلخرين               

هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود          وال تحول   . وحرياتهم
  .قانونية على ممارسة هذا الحق

ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية                -٣
 بشأن الحرية النقابة وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية           ١٩٤٨المعقودة عام   

شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها، أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في             من  
 ".تلك االتفاقية

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحـق فـي حريـة              ٢١وتضمن المادة   
  :التجمع السلمي بالعبارات التالية

 من القيود على ممارسـة      وال يجوز أن يوضع   . يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به      "
هذا الحق إال تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشـكل تـدابير ضـرورية، فـي مجتمـع                  
ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العـام أو حمايـة الصـحة                

  "العامة أو األخالق العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم

ألفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب الحق في حريـة تكـوين           من الميثاق ا   ١٠وتضمن المادة   
  :الجمعيات

يحق لكل إنسان أن يكون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم باألحكـام                -١"
  .التي حددها القانون

 إرغام أي شخص على االنضمام إلي أي جمعية على أال يتعارض ذلـك              زال يجو   -٢
  ".ليه في الميثاقمع االلتزام بمبدأ التضامن المنصوص ع
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  : من الميثاق األفريقي١١ويرد الحق في حرية التجمع في المادة 
يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين وال يحد ممارسة هذا الحق إال شرط واحـد                 "

أال وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما يتعلق منها بمصـلحة              
  ". وأخالق اآلخرين أو حقوق األشخاص وحرياتهماألمن القومي وسالمة وصحة

  : من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان حرية تكوين الجمعيات١٦وتضمن المادة 
 أولكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع آخرين بحرية لغايات أيديولوجية              -١"

  .اضية أو سواهادينية أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو ري

ال تخضع ممارسة هذا الحق إال لتلك القيود المفروضة قانونا والتي تشكل تـدابير                -٢
ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام             

  .أو لحماية الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم

 هذه المادة دون فرض قيود قانونية بما فيها حتى الحرمـان مـن              ال تحول أحكام    -٣
  ".ممارسة حق التجمع، على أفراد القوات المسلحة والشرطة

  : من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان حق االجتماع السلمي١٥وتضمن المادة 
وال يجوز فرض قيـود علـى       . حق االجتماع السلمي، بدون سالح، هو حق معترف به        "

رسة هذا الحق إال تلك المفروضة طبقا للقانون والتي تشكل تـدابير ضـرورية، فـي                مما
مجتمع ديمقراطي، لمصلحة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام، أو لحمايـة              

  .الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين أو حرياتهم

  :فاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ونصها كما يلي من االت١١وترد هاتان الحريتان معا في المادة 
لكل شخص الحق في حرية المشاركة في االجتماعات السلمية، وفى حرية تكوين              -١"

ويشمل هذا الحق حرية إنشاء النقابات مع اآلخرين واالنضمام إليها للدفاع عن            . الجمعيات
  .مصالحه

ي يحددها القانون والتي تعـد      ال يجوز إخضاع ممارسة هذه الحقوق إال للقيود الت          -٢
في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سالمة الوطن وأراضـيه، واألمـن العـام              
وحماية النظام، ومنع الجريمة، وحماية الصحة واألخـالق، وحمايـة حقـوق اآلخـرين              

ال تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة أفراد القوات المسلحة             . وحرياتهم
  ".شرطة أو إدارة الدولة لهذه الحقوقأو ال

من ‘ ٩’والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مكفول أيضا في الفقرة الفرعية د              
 من اتفاقية حقـوق     ١٥ من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والمادة            ٥المادة  

فاه الطفل، في حين أن حرية تكوين الجمعيات مكفولـة           من الميثاق األفريقي لحقوق ور     ٨الطفل والمادة   
 من اتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنـف ضـد المـرأة والمعاقبـة عليـه                ٤صراحة أيضا في المادة     

والحق في تكوين النقابات واالنضمام إلي النقابة التي يختارها الشخص موضع اعتراف في             . واستئصاله
 مـن البروتوكـول اإلضـافي       ٨ص بالحقوق المدنية والسياسية والمـادة        من العهد الدولي الخا    ٨المادة  

 مـن   ٥لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفى المادة             
 ١٩٩٦ من الميثاق االجتمـاعي األوروبـي لعـام          ٥ والمادة   ١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبي لعام     

  ).المنقح(
حرية تكوين الجمعيات تتمتع بالطبع بالحماية في اتفاقية منظمة العمل الدولية بشـأن حريـة           و

واتفاقية الحق في التنظـيم والمفاوضـة       ) ٨٧رقم   (١٩٤٨تكوين النقابات وحماية الحق في التنظيم لعام        
كـوين  وتعمل منظمة العمل الدولية بصورة واسعة في مجال حريـة ت          ). ٩٨رقم   (١٩٤٩الجماعية لعام   
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ولكن في السياق   . الجمعيات وخاصة داخل إطار لجنة حرية تكوين النقابات التابعة لمجلس إدارة المنظمة           
الحالي سيقتصر النظر في حرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات على معالجتهما من جانب هيئات الرصد 

  .المنشأة بموجب المعاهدات الدولية الكبرى لحقوق اإلنسان
  

 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة          ٢٢ و   ٢١ المادتان  ٢-٤
  والسياسية

  
  ومعناه" في مجتمع ديمقراطي"نشأة مفهوم  ١-٢-٤

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية          ٢٢ والمادة   ٢١تتشابه صياغة المادة    
حكام التقييد فـي هـاتين       المتصلة بحرية التعبير فإن أ     ١٩ من المادة    ٣تشابها كبيرا ولكن بعكس الفقرة      

 أثنـاء الـدورة     ٢١وقد تم إدراج هذه العبارة في المادة        ". مجتمع ديمقراطي "المادتين تتضمن إشارة إلي     
 التي كانت قد    ٢٨٥ بناء على اقتراح من فرنسا،     ١٩٥٢الثامنة للجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في عام         

.  إلدراج هذا المفهوم فـي الـنص       ١٩٤٩ في عام    سعت من قبل دون جدوى أثناء الدورة الخامسة للجنة        
نظرا ألنه يرد فعال في حكم التقييد العام   " جوهري"وفى ذلك الوقت احتجت فرنسا بأن إدراج المفهوم أمر          

 وتجدد االقتراح في الدورة السادسة للجنة في عام         ٢٨٦. من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان     ٢٩في المادة   
كانت في ذلك الوقت تشمل مفهومين علـى        " الديمقراطية" نظرا ألن فكرة      عندما عرضته استراليا   ١٩٥٠

ألنه من الممكن تصـنيف الـدول إلـي ديمقراطيـة أو     "ولكن شيلى أيدت االقتراح نظرا     . طرفي نقيض 
مناهضة للديمقراطية إذا وضع في االعتبار الطريقة التي تمتثل بها كل دولة للمبادئ المحددة في الميثاق                

  : وقال ممثل فرنسا٢٨٧".لعالمي لحقوق اإلنسان والعهدواإلعالن ا
والنظام . يعرف المجتمع الديمقراطي بأنه مجتمع يستند إلي احترام حقوق اإلنسان          ... ٦٣"

أمـا  . العام في مثل هذا المجتمع يستند إلي اعتراف السلطات بكرامة الفرد وحماية حقوقه            
  .وق اإلنسانالمجتمعات غير الديمقراطية فهي تتسم باحتقار حق

ومن المهم التمسك بروح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واإلعالن صـراحة أن             ... ٦٤
ولذلك ينبغي إدراج اإلشـارة إلـي المجتمـع         . النظام العام نفسه يخضع لحقوق اإلنسان     

  ٢٨٨ ."الديمقراطي

بـر  سيكون عرضة لسوء استغالله نظرا ألن أك      "ولكن ممثل لبنان رأى أن التعريف الفرنسي        
". األنظمة االستبدادية تزعم في كثير من األحيان أنها تحترم حقوق اإلنسان حسب مفهومها لهذه الحقـوق               

ومن ناحية أخرى، فإذا كان التعديل الفرنسي يعنى العقيدة الكاملة لحقوق اإلنسان على النحو المنصوص               
ـ  "عليه في اإلعالن العالمي فإنه سيقبل هذا التعديل رغم أنه يشـعر              ذه العبـارة ينبغـي أن تقـال        أن ه

  ٢٨٩".صراحة

: ولالطالع على نتيجة التصويت انظر وثيقة األمم المتحدة. E/CN.4/L.201:  لالطالع على التعديل انظر وثيقة األمم المتحدة٢٨٥                                                           
E/CN.4/SR.325 ٢٠، الصفحة.  

 :ولالطالع على نتيجة التصويت الذي رفض االقتراح انظر وثيقة األمم المتحدة. ٩، الصفحة E/CN.4/SR.120:  وثيقة األمم المتحدة٢٨٦
E/CN.4/SR.121 ٥، الصفحة.  

  ). شيلي (٥٤، الفقرة ١٣والصفحة ) استراليا (٤١، الفقرة ١٠، الصفحة E/CN.4/SR.169 . : وثيقة األمم المتحدة٢٨٧
  . ٦٤-٦٣، الفقرتان ١٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٨٨
  . ٦٥، الفقرة ١٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٨٩
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في نص المادة بشأن الحـق      " في مجتمع ديمقراطي  " تم أيضا إدراج مصطلح      ١٩٥٢وفى عام   
 وفى المناقشـات    ٢٩٠".الغموض"في حرية تكوين الجمعيات رغم اعتراضات من الواليات المتحدة بسبب           

الحق في تكوين الجمعيـات     "يد إلي أن    التي جرت بعد ذلك في اللجنة الثالثة للجمعية العامة أشارت السو          
 والحظت إيطاليا   ٢٩١".واالنضمام إلي الجمعيات التي يختارها الشخص هو حق هام في مجتمع ديمقراطي           

حرية تكوين الجمعيات السياسية تستكمل حرية الرأي والتعبير والتجمع واحترام هذه الحريـات هـو               "أن  
يتضح من هذا الفصل فإن العالقة العضوية بين حريـة           وكما   ٢٩٢".السمة الجوهرية لدولة ديمقراطية حقا    

التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي كانت موضع التشديد بعد ذلك دون اختالف من جانب هيئـات           
  .الرصد الدولية

اعتبر القائمون بصياغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن حرية 
السلمي عنصران أساسيان في مجتمع ديمقراطي تكوين الجمعيات وحرية التجمع 

 .ووصفوا هذا المجتمع بأنه مجتمع يحترم حقوق اإلنسان

  

  حرية تكوين الجمعيات ٢-٢-٤
من عدم وجود تشريع محدد بشأن األحـزاب        "أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها        

لتلك األحزاب السياسية التي ترغـب فـي        بعدم السماح إال    "في الجمهورية العربية السورية و    " السياسية
وشعرت اللجنة بـالقلق    . المشاركة في األنشطة السياسية للجبهة التقدمية القومية التي يقودها حزب البعث          

بمـا فـي ذلـك      ... أيضا من التقييدات التي يمكن أن توضع على إنشاء جمعيات ومؤسسات خاصـة              
ينبغي أن تكفل الدولة الطرف أن      "ومن هنا   ". اإلنسانالمنظمات المستقلة غير الحكومية ومنظمات حقوق       

وينبغي لها أيضا أن تكفل أن يكون تنفيذ . القانون المقترح بشأن األحزاب السياسية يتمشى مع أحكام العهد
 ٢٥ و   ٢٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة متسقا تماما مع المـادتين           ١٩٥٨ لعام   ٩٣المرسوم رقم   

  ٢٩٣".من العهد
 من  ١٩لجنة أن تقييدات حرية التعبير المعمول بها في العراق ال تنتهك فقط المادة              والحظت ال 

 اللتين تحميان الحقَّين في حرية التجمع السلمي وتكوين         ٢٢ و   ٢١العهد ولكنها تعرقل أيضا تنفيذ المادتين       
حقـوق حريـة    ينبغي تعديل القوانين والمراسيم الجنائية التي تفرض تقييدات علـى           : ولذلك. "الجمعيات

 وأعربـت   ٢٩٤." من العهد  ٢٢ و   ٢١ و   ١٩التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات لكي تمتثل للمواد         
إجـراءات التسـجيل    "اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها من الصعوبات القائمة في بيالروس نتيجة             

ا عن قلقها من التقارير الواردة      اللجنة أيض ] وأعربت. [التي تخضع لها المنظمات غير الحكومية والنقابات      
عن أحداث التخويف والمضايقة لناشطي حقوق اإلنسان من جانب السلطات، بما في ذلك القبض علـيهم                

وفى هذا الصدد أعادت اللجنة تأكيدها علـى أن حريـة           . وإغالق مكاتب بعض المنظمات غير الحكومية     
وق اإلنسان ونشر المعلومات فـي صـدد        سير أعمال المنظمات غير الحكومية أمر جوهري لحماية حق        

بأن يتم دون تأخير استعراض القـوانين واللـوائح والممارسـات           ] وأوصت[حقوق اإلنسان بين الناس،     

: فرنسي انظر وثيقة األمم المتحدةولالطالع على نص التعديل ال). الواليات المتحدة (١٥، الفقرة E/CN.4/SR.325:  وثيقة األمم المتحدة٢٩٠                                                           
E/CN.4/L.202 .ولالطالع على نتيجة التصويت انظر وثيقة األمم المتحدة :E/CN.4/SR.326 ٥، الصفحة.  

 .، اللجنة الثالثة، الوثيقة ١، المجلد ١٩٦٢- ١٩٦١، الدورة السادسة عشر، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة٢٩١
A/C.3/SR.1087 ١٦، الفقرة ١٣٤  الصفحة.  

  . ٨، الفقرة ١٣٩ ، الصفحة A/C.3/SR.1088:  المرجع نفسه، وثيقة األمم المتحدة٢٩٢
  .٢٦، الفقرة ٧٦-٧٥الصفحتان ). المجلد األول( A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة٢٩٣
  .١٠٥، الفقرة ٢١، الصفحة )المجلد األول( A/53/40، العامةالوثائق الرسمية للجمعية :  وثيقة األمم المتحدة٢٩٤
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 مـن   ٢٢اإلدارية المتصلة بتسجيلها وبأنشطتها من أجل تسهيل إنشائها وعملهـا بحريـة وفقـا للمـادة                 
  ٢٩٥".العهد

في أنشطة النقابات بما في ذلك      ] الفنزويلية[طات  بقلق شديد من تدخل السل    "وقد شعرت اللجنة    
 من العهد، أن تضمن     ٢٢ينبغي للدولة الطرف، عمال بالمادة      ] وأوصت بأنه [حرية انتخاب زعماء النقابة     

 وشعرت اللجنـة بـالقلق      ٢٩٦".حرية النقابات في تسيير أعمالها واختيار مجال عملها بدون تدخل رسمي          
من حظر مطلق على إضرابات الموظفين العموميين الذين ال يمارسـون       "أيضا بسبب ما يوجد في ألمانيا       

 مـن   ٢٢السلطة باسم الدولة وال يعملون في الخدمات الجوهرية وهو ما يمكن أن يكون انتهاكا للمـادة                 
ال يزالون محرومين من    " وأعربت اللجنة أيضا عن أسفها ألن موظفي الخدمة المدنية في لبنان             ٢٩٧."العهد

  ٢٩٨. من العهد٢٢انتهاكا للمادة " جمعيات ومن المفاوضة الجماعيةحق تشكيل ال
  

  حرية التجمع ٣-٢-٤
في حين الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان البيانات المقدمة مـن الجمهوريـة العربيـة               

في الدولة الطرف فقد ظلت اللجنـة تشـعر         " باالحترام الكامل "السورية ومؤداها أن حرية التجمع تحظى       
من التقييدات المنصوص عليها في قانون العقوبات على عقد االجتماعات العامة والمظاهرات نظرا      بالقلق  

 وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها مـن أن         ٢١.٢٩٩ألنها تتجاوز تلك التقييدات المصرح بها بموجب المادة         
ـ   "القواعد القانونية في جزر األنتيل الهولندية بشأن الحق في التجمع السـلمي              تراطا عامـا   تتضـمن اش

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل     ] وأوصت بأنه . [بالحصول على تصريح مسبق من رئيس الشرطة المحلية       
 مـن   ٢١إمكانية ممارسة الجميع لحق التجمع السلمي باالمتثال الدقيق للضمانات الـواردة فـي المـادة                

   ٣٠٠".العهد
بسبب التقييدات  "طية الشعبية    كوريا الديمقرا  ةوأعربت اللجنة كذلك عن قلقها في حالة جمهوري       

على االجتماعات العامة والمظاهرات، بما في ذلك إمكانية إساءة استعمال متطلبات القوانين التي تحكـم               
اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم معلومات إضافية عن شروط التجمـع العلنـي وأن               ] وطلبت. [التجمع

لني والظروف التي يمكن أن يحدث فيهـا ذلـك،          توضح بالتحديد ما إن كان يمكن منع عقد أي تجمع ع          
 وشعرت اللجنة بالقلق أيضا من أن القـانون         ٣٠١".وعما إن كان يمكن الطعن في أي تدبير من هذا القبيل          

الذي ينظم التجمع القانوني ويتطلب تصريحا لعقد تجمعات علنية ال يمتثل للمـادة              "١٩٥٨القبرصي لعام   
اللجنة على أن التقييدات على حرية التجمـع يجـب أن تكـون             ] شددت[وفى هذا الصدد    .  من العهد  ٢١

 وبعد بضعة سنوات الحظت اللجنة سن قانون        ٣٠٢."قاصرة على التقييدات التي تعتبر ضرورية وفقا للعهد       
جديد في قبرص ينظم التجمعات العلنية والمسيرات وأعربت عن قلقها مـن الشـروط التـي يمكـن أن                   

دد إجراء التجمعات والمسيرات بعـد اسـتالم األخطـار المسـبق            في ص "تفرضها السلطات المختصة    
اللجنة أيضا أن اإلشعار المسبق المطلوب تقديمه هو مبكر أكثر من الالزم وقد يحد              ] والحظت. [المطلوب

  . ١٥٥، الفقرة ٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٩٥                                                           
  .٢٧، الفقرة ٥٣الصفحة ) المجلد األول( A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة٢٩٦
  .١٨٨، الفقرة ٣٤الصفحة ) المجلد األول( A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة٢٩٧
  . ٣٥٧، الفقرة ٥٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٩٨
  . ٢٥، الفقرة ٧٥الصفحة ) المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة٢٩٩
  . ٢٠، الفقرة ٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ٣٠٠
  . ٢٤، الفقرة ١٠٣ المرجع نفسه، الصفحة ٣٠١
  . ٣٢٣، الفقرة ٥٤الصفحة ) المجلد األول (A/49/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة٣٠٢
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اللجنة تأكيدها أن القيود على حرية التجمع يجب أن تقتصر فقـط            ] أعادت[و. دون داع من حرية التجمع    
  ٣٠٣." من العهد٢١ التي تتمشى مع المادة على تلك التقييدات

وفى صدد منغوليا الحظت اللجنة أن التقييدات المسموح بها بموجب القانون المنغولي علـى              
من السعة والكثرة بحيث تقيد بشدة الممارسة الفعالة لهذه         "ممارسة بعض الحقوق المكفولة في العهد كانت        

قتضاء التصريح المسبق لعقد االجتماعات العامة ومعايير       ا"وينطبق ذلك على سبيل المثال على       ". الحقوق
وباإلضافة إلي ذلك فإن عدم وجود آليات كافية للطعن في القرارات اإلداريـة             ". رفض هذه االجتماعات  

يخلق حالة من عدم التأكد بشأن ما إن كانت بعض الحقوق األساسية مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع                 
من التقييدات الشـديدة    " وأعربت اللجنة عن قلقها      ٣٠٤.الكامل في الممارسة العملية   والتنقل تحظى بالتمتع    

والحظت بالتحديد أن   . في بيالروس وهى تقييدات ال تمتثل للعهد      " المفروضة على الحق في حرية التجمع     
 يوما وكثيرا مـا     ١٥طلبات الحصول على تصريح تنظيم مظاهرات يتعين أن تقدم قبل المظاهرة بفترة             "
 يفرض حدودا صارمة علـى      ١٩٩٧مارس  / آذار ٥ المؤرخ في    ٥رفضها السلطات وأن المرسوم رقم      ت

تنظيم المظاهرات وإعدادها ويضع قواعد يتعين على المتظاهرين مالحظتها ويمنع استعمال الالفتـات أو              
نظام العام  تهدف إلي اإلضرار بالدولة وال    "أو  " تهين شرف موظفي أجهزة الدولة وكرامتهم     "األعالم التي   

وال يمكن اعتبار هذه التقييدات ضرورية في مجتمع ديمقراطي         ". وحقوق المواطنين ومصالحهم القانونية   
اللجنة بأن يكون حـق التجمـع       ] أوصت: [ولذلك.  من العهد  ٢١من أجل حماية القيم المذكورة في المادة        

لقانون وفى الممارسة العمليـة     السلمي موضع الحماية الكاملة وأن يكون مضمونا في بيالروس بموجب ا          
 من العهـد وأوصـت بإلغـاء        ٢١وأن تمتثل التقييدات المفروضة على هذا الحق امتثاال صارما للمادة           

 وأخيـرا رأت    ٣٠٥." أو تعديله لكي يمتثل لتلك المـادة       ١٩٩٧مارس  / آذار ٥ المؤرخ في    ٥المرسوم رقم   
في لبنان ال يتمشى مع     " ة العامة واألمن القومي   السالم"استنادا إلي   " حظر المظاهرات بالجملة  "اللجنة أن   

  ٣٠٦. من العهد وينبغي رفع هذا الحظر بأسرع ما يمكن٢١الحق في حرية التجمع بموجب المادة 

 ٣ال يجوز أن تؤدى التقييدات المفروضة على ممارسة حرية التعبير بموجب الفقرة 
سياسية إلي عرقلة التمتع  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وال١٩من المادة 

الكامل والفعال بحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي المكفولتين في المادتين 
  . من العهد٢١ و ٢٢

 من العهد الدولي تحمى في جملة ٢٢والحق في حرية تكوين الجمعيات في المادة 
ثل  تكوين األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الخاصة مفيأمور الحق 

  .المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات حقوق اإلنسان
 من العهد للدول األطراف بمنع الموظفين المدنيين من تكوين ٢٢وال تصرح المادة 

والتقييدات المفروضة على الحق في . جمعيات والدخول في المفاوضة الجماعية
لموضوعة في حرية تكوين الجمعيات يجب أن تحترم احتراما صارما الشروط ا

  . من العهد٢٢ من المادة ٢الفقرة 
ويجب على الدول األطراف أيضا أن تكفل أن الحق في حرية التجمع السلمي 

 من العهد وأن التقييدات على ممارسة ٢١مضمون بشروط صارمة محددة في المادة 
  .هذا الحق ال تتجاوز تلك التقييدات المسموح بها صراحة بموجب تلك المادة

لك بالتحديد أن القواعد التي تتطلب الحصول على تصريح مسبق لتنظيم ويعنى ذ
  . ١٩٤، الفقرة ٣٤الصفحة ) المجلد األول( A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة٣٠٣                                                           

  . ٦٠١، الفقرة ٥١الصفحة ) المجلد األول( A/49/40 ،ةالوثائق الرسمية للجمعية العام:  وثيقة األمم المتحدة٣٠٤
  . ١٥٤، الفقرة ٢٩الصفحة ) المجلد األول (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة٣٠٥
  . ٣٥٦، الفقرة ٥٧-٥٦الصفحتان ) المجلد األول (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة٣٠٦
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التجمعات أو المظاهرات أو أي قواعد أخرى أو متطلبات أخرى تحكم عقد التجمعات 
العامة أو سيرها يجب أن تقتصر على تلك التقييدات الالزمة في مجتمع ديمقراطي 

  .٢١لتحقيق األغراض المنشودة المعددة في المادة 
حظر المظاهرات جملة ألسباب من قبيل السالمة العامة واألمن القومي ال يتمشى و

  . من العهد الدولي٢١مع حرية التجمع السلمي المضمونة في المادة 
ويقع على الدول األطراف واجب قانوني بإتاحة وسائل تظلم فعالة لألشخاص الذين 

لتجمع السلمي تعرضت يعتبرون أن حريتهم في تكوين الجمعيات أو حريتهم في ا
 .لالنتهاك

  

   من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب١١ و ١٠المادتان   ٣-٤
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب لكـل إنسـان           ١٠ من المادة    ١تضمن الفقرة   

". نن وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتـزم باألحكـام التـي حـددها القـانو      أن يكو "الحق في   
ال يجوز إرغام أي شخص على االنضمام إلي       " على أنه    ١٠ من المادة    ٢وباإلضافة إلي ذلك تنص الفقرة      

والشك في أن   ". أي جمعية على أال يتعارض ذلك مع االلتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في الميثاق             
" القـانون " أن اإلشارة إلي     هي عبارة غامضة كما   " شريطة أن يلتزم باألحكام التي حددها القانون      "عبارة  

هي بعكس نص التقييد في المادتين المناظرتين من العهد الدولي واالتفاقيتين األمريكية واألوروبية، غير              
أو إلى أي أغـراض محـددة يمكنهـا         " مجتمع ديمقراطي "أو  " ضرورية"مقيدة باإلشارة إلي مصطلحات     

  .تكوين الجمعياتوحدها أن تبرر التقييدات على ممارسة الحق في حرية 
وليس من الواضح في أي ظروف يمكن أن تبرر واجبات الفرد نحو أسرته ومجتمعه والدولة،               

  .، التزاما باالنضمام إلي إحدى الجمعيات٢٩على النحو المحدد في المادة 
 من الميثاق يمكن مع ذلك أن       ١١في المادة   " أن يجتمع بحرية مع آخرين    "وممارسة الحق في    

احد أال وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين خاصة ما تعلق منها بمصلحة األمـن               بشرط و "تكون  
وهكذا يضيف الميثاق إلي مبدأ     ". القومي وسالمة وصحة وأخالق اآلخرين أو حقوق األشخاص وحرياتهم        

انات ضـد   الذي يوفر بعض الضم   ") الضرورية("مبدأ التناسب   ") التي تحددها القوانين  ("الشرعية القانونية   
 ١١ومن ناحية أخرى يجدر مالحظة أن األهداف المشروعة المعدودة فـي المـادة              . التقييدات المفرطة 

  .، جامعة ولذلك فإن النص يفتح مجاال للشكوك القانونية"خاصة"ليست، كما تشير كلمة 
 لحقوق   من الميثاق األفريقي فإن اللجنة األفريقية      ٦٠ولكن ينبغي أن يشار إلي أنه وفقا للمادة         

المعايير القانونية الدولية األخرى في مجال حقـوق اإلنسـان عنـد تفسـير              " تستلهم"اإلنسان والشعوب   
وكما تبين من بعض الفصول السابقة فإن اللجنة فعلت ذلك كثيرا كما فعلته إلي حـد               . مصطلحات الميثاق 

  .اتما، كما سيتبين أدناه، في صدد التقييدات على ممارسة حرية تكوين الجمعي
  

  حرية تكوين الجمعيات ١-٣-٤
 من الميثاق األفريقي لحقـوق اإلنسـان        ١٠كانت حرية تكوين الجمعيات التي تحميها المادة        

فمثال قررت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب       . والشعوب موضع انتهاك في عدد من المناسبات      
مة العالمية لمناهضة التعذيب وآخرين ضد      المنظ تعرضت لالنتهاك في قضية      ١٠ من المادة    ١أن الفقرة   

فقد فرضت حكومة زائير تقييدات على عدد من األحزاب السياسية ولم تسمح بالعمـل إال لتلـك                 . زائير
ولم يسمح لهذه األحزاب المعارضة بعقد اجتماعات عامة أو         . "األحزاب التي تؤيد النظام القائم في السلطة      
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. ة سعت إلي زعزعة اسـتقرار هـذه المجموعـات بالمضـايقات           خاصة وتتوفر األدلة على أن الحكوم     
منع مجموعات حقوق اإلنسان من تشكيل وإقامة هيئات في بعـض المجـاالت             ] تم[وباإلضافة إلي ذلك    

ورأت اللجنة أن هذه اإلجـراءات مـن        ". تتمكن من عقد دورات تثقيفية في مسائل حقوق اإلنسان        ] ولم[
 وبالمثـل  ٣٠٧ . من الميثـاق األفريقـي  ١٠ من المادة ١للفقرة " حةانتهاكات واض"جانب الحكومة شكلت 

فقد كان السيد اوكو أحد     . اوكو ضد كينيا  . جون د  في قضية    ١٠توصلت اللجنة إلي وجود انتهاك للمادة       
زعماء الطلبة في كينيا واضطر الى مغادرة البلد بسبب آرائه السياسية بعد القبض عليه واحتجازه لمـدة                 

ولم تدحض الحكومة وقائع القضية ولذلك خلصت اللجنة إلي أن اضطهاد السيد            . محاكمة أشهر بدون    ١٠
علـى  " هدد تهديدا خطيرا فرصه في التمتع بحقه في حرية تكوين الجمعيات          "أوكو وهروبه إلي الخارج     

  ٣٠٨. من الميثاق األفريقي١٠النحو المكفول في المادة 
ويتعلق هـذا   . لق بنقابة المحامين النيجيرية    لالنتهاك كذلك في قضية تتع     ١٠وتعرضت المادة   

البالغ بهيئة أعضاء المجلس، التي كانت تشكل عندئذ مجلس إدارة نقابة المحـامين النيجيريـة الجديـد                 
تأديـب  "، تشـمل    "سلطات تقديرية واسـعة   "وكانت هيئة األعضاء تملك     . ويسيطر عليها ممثلو الحكومة   

... مستقلة قانونا عن الحكومة     "نقابة المحامين النيجيرية، وهى      ورأت اللجنة األفريقية أن      ٣٠٩".المحامين
والتدخل في اإلدارة الذاتية لنقابة المحامين يمكن أن يقيـد أو           . ينبغي أن تتمكن من اختيار مجلس إدارتها      

 وعندئذ أشارت إلـي مبـدأها       ٣١٠".يلغي األسباب التي من أجلها يرغب المحامون أصال في تشكيل نقابة          
  :الثابت وهو
عندما يكون تنظيم حق حرية تكوين الجمعيات ضروريا ينبغي للسـلطات المختصـة أال              "

وينبغي . تسن أحكاما تقيد ممارسة هذه الحرية أو تتعارض مع االلتزامات بموجب الميثاق           
للسلطات المختصة أال تتجاوز النصوص الدستورية أو تقوض الحقوق األساسية المكفولة           

  ٣١١ ."دولية لحقوق اإلنسانفي الدستور والمعايير ال

يتعـارض مـع    "وخلصت اللجنة إلي أن التدخل الحكومي في إدارة نقابة المحامين النيجيرية            
ديباجة الميثاق األفريقي التي تؤكد الدول من جديد فيها التزامها بمبادئ حقوق اإلنسان والشعوب الواردة               

ولذلك كان التدخل يشكل انتهاكا     ". قالل القضاة في إعالنات مثل المبادئ األساسية لألمم المتحدة بشأن است        
  ٣١٢. من الميثاق١٠للمادة 

 في قضية خلصت فيها إحـدى       ١٠وأخيرا توصلت اللجنة األفريقية إلي حدوث انتهاك للمادة         
المحاكم النيجيرية إلي أن األشخاص المتهمين مذنبون بالقتل لمجرد أنهم كانوا أعضاء في حركـة بقـاء                 

يبدو كذلك أن موظفي الحكومة أعلنوا في أوقات مختلفة أثناء المحاكمة           "اللجنة إنه   وقالت  . شعب أوغونى 
 ورقم ٤٧/٩٠ ورقم ٢٥/٨٩ اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب وآخرون ضد زائير، الرسائل رقم ٣٠٧                                                           

 ACHPR, World من النص المنشور في الموقع ٧٥، الفقرة ١٩٩٦مارس /، قرار اعتمد في الدورة التاسعة عشرة، آذار١٠٠/٩٣ ورقم ٥٦/٩١
Organization against Torture et Al. v. Zaire, Communications Nos. 25/89, 47/90, 56/91, 100/93, decision adopted during the 19th 

html.acomm_decisions/ahrdb/chr/za.ac.up.www:  of the text as published at75. , para1996session, March  . ولالطالع على انتهاك المادة
 ACHPR  Huri-Laws (on behalf of Civil Liberties:  الميثاق األفريقي نتيجة الضطهاد العاملين في منظمات حقوق اإلنسان انظر أيضا من١٠

Organization) v. Nigeria, Communication No. 225/98, decision adopted during the 28th Ordinary session, 23 October – 6 November 
html.98-225/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http:  of the text of the decision as published at49-48. aras, p2000.  
٣٠٨ ACHPR, John D. Ouko v. Kenya, Communication No. 232/99, decision adopted during the 28th Ordinary session, 23 

October – 6 November 2000, para. 30 of the text of the decision as published at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/africa/comcases/232-99.html.  

٣٠٩ ACHPR, Civil Liberties Organisation (on behalf of the Nigerian Bar Association) v. Nigeria, Communication No. 101/93, 
:   of the text of the decision as published at24. , para1995th Ordinary session, March 17e decision adopted during th

html.acomm_decisions/ahrdb/chr/za.ac.up.www.  
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ويدل ذلك علـى تحيـز      ". أن الحركة والمتهمين مذنبون بالتهم الموجهة إليهم دون انتظار الحكم الرسمي          
مـن   ١ ولذلك حدث انتهاك للفقرة      ٣١٣.واضح ضد المنظمة ولم تفعل الحكومة شيئا للدفاع عنه أو تبريره          

  ١٠.٣١٤المادة 

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تنطوي حرية ١٠بموجب المادة 
تكوين الجمعيات على أنه يجب السماح بإنشاء وتشغيل األحزاب السياسية حتى وإن 

ومضايقة األحزاب السياسية تمثل انتهاكا . كانت ال تؤيد الحزب الموجود في السلطة
 من الميثاق ١٠وحرية تكوين الجمعيات في ظل المادة . لحرية تكوين الجمعيات

األفريقي تعنى أيضا أنه يجب أن تتمكن منظمات حقوق اإلنسان من العمل بفعالية 
  .ألغراض منها تعليم حقوق اإلنسان

 تنطوي حرية تكوين الجمعيات كذلك على أن نقابات المحامين ١٠وفى ظل المادة 
  .غي أال تتدخل الحكومة في إدارتها الذاتيةيجب أن تتمكن من العمل بحرية وينب

 من الميثاق األفريقي لتضييق ممارسة الحق في ١٠والحدود المعترف بها في المادة 
حرية تكوين الجمعيات يجب أال تقوض حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التي 

  .تضمنها الدساتير الوطنية أو المعايير القانونية الدولية
 من ١٠ تكوين الجمعيات المعترف به في المادة ةات الحق في حريويتمثل أحد انتهاك

الميثاق األفريقي في إدانة أي شخص بجريمة مثل القتل لمجرد عضويته في إحدى 
 .الجمعيات

  

   من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ١٦ و ١٥المادتان   ٤-٤
وتبـدو عبـارة    ". ي، بدون سالح  حق االجتماع السلم  " من االتفاقية األمريكية     ١٥تكفل المادة   

تنطوي بالضرورة على أنه يجب عـدم وجـود         " السلمي"زيادة ال داعي لها بسبب أن كلمة        " بدون سالح "
  . العنف وأخطار العنف بما في ذلك حمل األسلحة التي يمكن أن تعتبر بحد ذاتها تهديدا بالعنف

ل أبعاد المجتمع مثـل حريـة       ويشمل هذا الحق ك   " بحرية... حق التجمع    "١٦وتضمن المادة   
لغايات أيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضـية                 "التجمع  

فإن هذه القائمة مجرد قائمة إرشادية للغايات التي يجب أن          " أو سواها "وكما يتضح من عبارة     ". أو سواها 
  . آخرينيسمح للفرد من أجلها بالتجمع بحرية مع

وممارسة كال الحق في االجتماع السلمي وفى التجمع بحرية قد تخضع لبعض القيود شريطة              
وأن ) حرية التجمـع " (مفروضة قانونا"أو أن تكون ) في حق االجتماع" (مفروضة طبقا للقانون "أن تكون   

ـ             "تكون   ام العـام أو    ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لمصلحة األمن القومي أو السالمة العامـة أو النظ
 مـن المـادة     ٣ وتسمح الفقرة    ٣١٥".لحماية الصحة العامة أو األخالق العامة أو حقوق اآلخرين وحرياتهم         

 من ممارسة حق التجمع، علـى أفـراد القـوات           الحرمانقيود قانونية، بما فيها حتى      " أيضا بفرض    ١٦
 ).أضيف التشديد" (المسلحة والشرطة

                                                           ٣١٣ International Pen and Others (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr. and Civil Liberties Organization) v. Nigeria, Communications 
Nos. 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, decision adopted on 31 October 1998, para. 108 of the text of the decision as published 

html.97-161_96-154_139/94_94-137/comcases/africa/humanrts/edu.num.1www://http: at the following web site.  
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٣١٤
؛ " حريات اآلخرينوحقوق "وليس إلي "  حريات اآلخرينأوحقوق " تشير إلي ١٥؛ فالمادة ١٦ أخذت قائمة هذه الغايات المشروعة من المادة ٣١٥

  .والتشديد مضاف
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 ٥٤٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : إقامة العدلحقوق اإلنسان في مجال 

ريكاردو وآخرين ضـد    بايينا  ية األمريكية محور قضية      من االتفاق  ١٦ و   ١٥وكانت المادتان   
، الذي تم االسـتناد إليـه       ١٩٩٠ديسمبر  / كانون األول  ١٤ المؤرخ في    ٢٥المتعلقة بقانون بنما رقم      بنما

ديسمبر / كانون األول  ٥ عامال من عملهم بعد المشاركة في وقف العمل على صعيد البلد يوم              ٢٧٠لطرد  
ون فيه الرؤساء التنفيذيين والمديرين فـي المؤسسـات المسـتقلة وشـبه             ويعطى القانون المطع  . ١٩٩٠

المستقلة وهيئات الدولة والهيئات البلدية بين آخرين سلطات واسعة لطـرد المـوظفين المـدنيين الـذين                 
ويتحقق الطرد بغض النظر    . يشاركون في تنظيم اإلجراءات النقابية ضد الديمقراطية والنظام الدستوري        

األشخاص المعنيين أعضاء مثال في مجالس إدارة النقابـات العماليـة واتحـاد المـوظفين               عما إن كان    
ويرجع إلي السلطة التنفيذية تحديد األعمال التي تتناقض مع الديمقراطية والنظـام الدسـتوري              . المدنيين

حقـوق  وكان العمال قد اشتركوا أيضا في مظاهرة للمطالبـة ب         . ألغراض توقيع جزاءات الطرد اإلدارية    
 وادعى الضحايا وقوع انتهاكات لمواد عديدة من االتفاقية         ١٩٩٠.٣١٦ديسمبر  / كانون األول  ٤العمال في   

  .١٦ و ١٥األمريكية تشمل المادتين 
قبلت محكمة البلدان األمريكية أن بنما لم تنتهك المـادة           الحق في االجتماع السلمي   وفى صدد   

فقد كانت التدابير المشكو منها بسبب وقـف        . دموا الشكوى  في حالة العمال المئتين والسبعين الذين ق       ١٥
 وهو ما اعتبر انتهاكا للديمقراطية والنظام الدستوري في حين          ١٩٩٠ديسمبر  /  كانون األول  ٥العمل في   
ورأت المحكمة أن خطابات الطـرد  ". بدون أي انقطاع أو تقييد"ديسمبر جرت   / كانون األول  ٤أن مسيرة   

 ولكن معظمها أعلن بطـالن      ١٩٩٠ديسمبر  / كانون األول  ٤معنيين لم تذكر مسيرة     المرسلة إلي العمال ال   
  ٣١٧.ديسمبر/ كانون األول٥التعيين ألن العمال شاركوا في تنظيم أو تنفيذ وقف العمل في 

 من االتفاقية األمريكية الحظت محكمة البلدان       ١٦المكفولة في المادة     حرية التجمع وفى صدد   
 ال يسمح فقط بطرد زعماء النقابات العمالية ولكنـه يلغـى            ٢٥ر أن القانون رقم     األمريكية في جملة أمو   

أيضا الحقوق الممنوحة لهم بموجب قانون العمل في صدد اإلجراء الذي يتعين اتباعه في حالـة طـرد                  
 أيضا حيز التنفيذ بأثر رجعي وبذلك سمح        ٢٥وقد دخل القانون رقم     . العمال الذين يتمتعون بمزايا نقابية    

. للسلطات بتجاهل اإلجراءات التي يتعين عليها اتباعها بموجب التشريع المعمول به عند وقوع األحـداث          
على تنظيم النقابات العمالية    " قد أثر تأثيرا خطيرا   "وكان طرد عدد كبير من الزعماء النقابيين نتيجة لذلك          

 ولـذلك تعـين علـى       ٣١٨.ليةالمعنية وأنشطتها وبذلك كان أيضا تدخال في حرية التجمع ألغراض عما          
  . من االتفاقية١٦ من المادة ٢المحكمة أن تبحث ما إن كان التدخل يمكن تبريره استنادا إلي الفقرة 

وحسب هذه اآلراء فإن وجود القوانين      " القوانين"وأشارت المحكمة أوال إلى آرائها بشأن فكرة        
لمفروضة على التمتع بـالحقوق والحريـات       ليس كافيا بموجب االتفاقية األمريكية لكي يجعل التقييدات ا        

 وبعد ذلك نظـرت     ٣١٩.وممارستها قانونية؛ إذ يجب أن تستند القوانين أيضا إلي أسباب المصلحة العامة           
المحكمة بالتحديد في الوقائع الواردة في التقرير والتوصيات التي اعتمدتها لجنة حرية تكـوين النقابـات                

) ١: (وجـاء فيهـا   ) التي لم تعترض عليها حكومة بنما      (١٥٦٩قضية  التابعة لمنظمة العمل الدولية في ال     
لـم تطبـق    ) ٢( يوما من حدوث الوقائع التي نشأت عنها هذه القضـية؛            ١٥ بعد   ٢٥صدر القانون رقم    

تعرضت مكاتب النقابـة وحسـاباتها المصـرفية        ) ٣(السلطات المعايير القائمة في صدد طرد العمال؛        
 وخلصت المحكمة مما سبق إلي      ٣٢٠. العمال المطرودين من الزعماء النقابيين     كان العديد من  ) ٤(للتدخل؛  

في سياق األحـداث    " النظام العام "أنه لم يتم إثبات أن التدابير التي اتخذتها الدولة كانت ضرورية لحماية             
ولذلك كانـت التـدابير المتخـذة غيـر         . ذات الصلة كما لم يثبت أن مبدأ التناسب كان موضع االحترام          

                                                           ٣١٦ I-A Court HR, Caso Baena Ricardo y Otros (270 trabajadores v. Panamá, sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie C, No. 
104 and 1. , parashtml._ESP72C_/serie_c/cr.or.corteidh.www: s web site’; the Spanish text used here can be found at the Court72.  
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 من االتفاقية وبهـذا تعرضـت       ١٦ من المادة    ٢وفقا لما تتطلبه الفقرة     " ضرورية في مجتمع ديمقراطي   "
  ٣٢١. لالنتهاك في قضية العمال المئتين والسبعين المذكورين١٦المادة 

  
  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ١١المادة   ٥-٤

ـ " من االتفاقية األوروبية حق كـل شـخص          ١١تتضمن المادة    ي حريـة المشـاركة فـي       ف
إنشاء النقابـات مـع اآلخـرين       "كما تتضمن الحق في     " االجتماعات السلمية وفى حرية تكوين الجمعيات     

والتقييدات المسموح بها لممارسة هذين الحقَّين ترد بصورة جامعة         ". واالنضمام إليها للدفاع عن مصالحه    
" في مجتمع ديمقراطي تدابير ضـرورية     "ن تعد   وأ" يحددها القانون " ويجب أن    ١١ من المادة    ٢في الفقرة   

ال تمنع هذه المادة من فرض قيود       "وباإلضافة إلي ذلك    . لواحد أو أكثر من األغراض المذكورة في الفقرة       
 ٢وبعكس المـادة    ". قانونية على ممارسة أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو إدارة الدولة لهذه الحقوق            

 من االتفاقية األوروبية تستعمل كلمـة       ١١ من المادة    ٢األمريكية فإن الفقرة     من االتفاقية    ١٦من الفقرة   
ومـن  . األمر الذي يشير إلي أن جوهر الحق ذاته ال يمكن المساس به           " حرمان"وال تستعمل كلمة    " قيود"

 من االتفاقية األوروبية تذهب إلي أبعد من ذلك عنـدما تشـير             ١١ من المادة    ٢ناحية أخرى فإن الفقرة     
وتوضح بضعة أمثلة من الفقه القضـائي للمحكمـة األوروبيـة           . في هذا الصدد  " إدارة الدولة "يضا إلي   أ

  . من االتفاقية األوروبية١١لحقوق اإلنسان معنى الشروط في المادة 
 

 حرية تكوين الجمعيات والنقابات ونظام المحل المغلق ١-٥-٤

بثالثة مستخدمين سابقين في مجلـس        وجيمس ووبستر ضد المملكة المتحدة     غيانتتعلق قضية   
كانوا قد طردوا من أعمالهم بسبب عـدم انضـمامهم إلـي            ") بريتيش ريل ("السكك الحديدية البريطانية    

عضوية واحد من النقابات الثالث التي أبرم معها مجلس السكك الحديدية البريطانية اتفاقا يسـمى اتفـاق                 
رام االتفاق تصبح العضوية في أحد النقابات الثالث شـرطا          ، وهو يعنى أنه اعتبارا من إب      "المحل المغلق "

ولذلك أثير السؤال   .  من االتفاقية  ١١وادعى مقدمو الشكوى أن هذا النظام ينتهك المادة         . للتعيين في العمل  
ال تضمن فقط حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك الحق في إنشـاء النقابـات                "١١عما إن كانت المادة     

لعدم التعرض لإلرغام علـى     " حقا سلبيا "ا بالمعنى اإليجابي ولكنها تشمل بالتضمين أيضا        واالنضمام إليه 
 ٣٢٢".االنضمام إلي جمعية أو نقابة

 أن تجيب على هذا السؤال في القضية المعروضة عليها          يولكن المحكمة لم تجد من الضرور     
اص من حرية تكوين الجمعيات     الحق في تكوين النقابات واالنضمام إليها هو جانب خ        "بعد أن الحظت أن     

 وفى حـين    ٣٢٣."أن فكرة الحرية تنطوي على قدر من حرية االختيار من ناحية ممارسة هذه الحرية             ] و[
امتنعت المحكمة على هذا النحو من استعراض نظام المحل المغلق بحد ذاته فإنها اقتصرت فـي بحثهـا                  

مة أنه بعد إبرام االتفاق بـين الخطـوط          والحظت المحك  ٣٢٤".على آثار هذا النظام على مقدمي الشكوى      "
الحديدية البريطانية والنقابات الثالث أتيح لمقدمي الشكوى االختيار بين فقد عملهم أو االنضمام إلي إحدى               

ونتيجة لرفضهم االستسالم لما اعتبروه ضغطا ال مبرر له فقد أرسلت إلـيهم             . "النقابات وهو ما رفضوه   

وخلصت المحكمة أيضا إلي أن بنما انتهكت مبدأ الشرعية القانونية وحظر القوانين بأثر رجعي المنصوص . ١٧٣-١٧٢المرجع نفسه، الفقرتان  ٣٢١                                                           
  .٢١٤ من االتفاقية األمريكية، الفقرة ٢ والمادة ١ من المادة ١ والفقرة ٢٥ والمادة ٨ من المادة ٢فقرة الو ٨ من المادة ١ وكذلك الفقرة ٩عليه في المادة 

٣٢٢ Eur. Court HR, Case of Young, James and Webster, judgment of 13 August 1981, Series A, No. 44, p. 21, para. 51.  
  . ٥٢، الفقرة ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ٣٢٣
  . ٥٣، الفقرة ٢٢لمرجع نفسه، الصفحة  ا٣٢٤
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ومن هنا ال   ‘ عادال’كان طردهم   ... ل التشريع الساري في ذلك الوقت       وفى ظ . إشعارات بإنهاء خدمتهم  
  ٣٢٥."يمكن أن يؤسس مطالبة بالتعويض، أو من باب أولى العودة إلي العمل

 ال تضمن الجانب السلبي مـن حريـة تكـوين           ١١والحظت المحكمة أنه بافتراض أن المادة       
رغام على االنضمام إلي نقابة بعينها قد ال يكون         الجمعيات على قدم المساواة مع الجانب اإليجابي فإن اإل        

  .دوما متناقضا مع االتفاقية
ومع ذلك فإن التهديد بالطرد الذي ينطوي على ضياع مصدر العيش هو شـكل خطيـر                "

للغاية من أشكال اإلرغام وكان موجها في هذه القضية ضد أشخاص يعملون في الخطوط              
  . ام باالنضمام إلي نقابة بعينهاالحديدية البريطانية قبل إدخال أي التز

وهذا الشكل من اإلكراه في ظروف القضية هو في رأى المحكمة أمـر يطعـن جـوهر                 
ولهذا السبب وحده حدث تدخل في تلك الحرية في صدد          . ١١الحرية التي تضمنها المادة     

  ٣٢٦ ."كل واحد من مقدمي الشكوى الثالثة

دمي الشـكوى فـي صـدد النقابـات التـي           بتقييد اختيار مق  "ويتصل جانب آخر من القضية      
ألن أي فرد، كما الحظت المحكمة، ال يتمتع بالحق في حرية           " يستطيعون االنضمام إليها بإرادتهم الحرة    

تكوين الجمعيات إذا حدث في الواقع أن حرية الفعل أو االختيار الباقية أمامه قـد أصـبحت إمـا غيـر       
 وتتصل هذه القضية بمعارضة السـيد يـانغ         ٣٢٧. عملية موجودة أو تقلصت إلي حد يجردها من كل قيمة        

والسيد وبستر للسياسات واألنشطة النقابية وأن السيد يانغ كان يعارض أيضا االنتماءات السياسية لنقابتين              
 فإنه ينبغي أيضا النظر إليها فـي        ١١ويعنى ذلك أنه رغم الدور المستقل ذاتيا للمادة         . من النقابات الثالثة  

  : من االتفاقية١٠ و ٩ي ضوء المادتين هذه القضية ف
 في شكل حرية الفكر والوجدان      ١٠ و   ٩إن حماية الرأي الشخصي التي تتيحها المادتان        "

والدين وحرية التعبير هي أيضا أحد أغراض حرية تكوين الجمعيات المكفولة في المـادة              
ـ             . ١١ كوى مـن   وبناء على ذلك فإن ممارسة ضغط من النوع الذي تعرض له مقدمو الش

أجل إرغام شخص على االنضمام إلي جمعية بما يخالف قناعاته يمثل طعنا في صميم هذه               
 ."المادة

٣٢٨  

ولذلك كان على المحكمة أن تبحث ما إن كان التدخل في حق مقدمي الشـكوى فـي حريـة                   
 ألي سـبب مـن األسـباب        "ضروري في مجتمع ديمقراطي   "تكوين الجمعيات يمكن تبريره باعتبار أنه       

  :وفى هذا الصدد الحظت المحكمة.  م االتفاقية١١ من المادة ٢عروضة في الفقرة الم
في هذا السياق ال تتسم بنفس المرونة التي تتسم بها مصـطلحات            " ضروري"، كلمة   أوال"

ولذلك فإن كون اتفاق المحل المغلق مع الخطوط الحديدية       " ... مرغوب"أو  " مفيد"من قبيل   
عض المزايا ليس بحد ذاته دليال قاطعا على ضـرورة التـدخل            البريطانية قد يؤدى إلي ب    

  .موضع الشكوى

ورغم أن  " ... مجتمع ديمقراطي "، التعددية والتسامح وسعة األفق عالمات مميزة في         ثانيا
المصالح الفردية يجب في بعض الحاالت أن تخضع لمصالحة الجماعة فإن الديمقراطية ال             

إذ يجب الوصول إلي تـوازن يكفـل   : ب أن تسود دائماتعنى ببساطة أن آراء األغلبية يج    
وبناء على ذلك   . معاملة عادلة وصحيحة لألقليات ويتجنب سوء استعمال أى موقف مهيمن         

  . ٥٤، الفقرة ٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ٣٢٥                                                           
  . ٥٥، الفقرة ٢٣-٢٢ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٢٦
  . ٥٦، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ٣٢٧
  . ٥٧، الفقرة ٢٤-٢٣ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٢٨
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فإذا كان موقف مقدمي الشكوى ال يعتنقه سوى القليل جدا من زمالئهم فإن ذلك ليس دليال                
  .المعروضة على المحكمة.. قاطعا في هذه المسألة 

 إن أي قيد يفرض على أحد حقوق االتفاقية يجب أن يكون متناسـبا مـع الهـدف                  ،ثالثا
  ٣٢٩." المشروع المنشود

المتاح للدولة  ‘ هامش التقدير ’حتى ولو أخذنا في االعتبار الواجب       "وخلصت المحكمة إلي أنه     
 من المادة ٢وفقا لما تتطلبه الفقرة " ضرورية في مجتمع ديمقراطي"فإن التقييدات موضع الشكوى لم تكن   

وأشارت المحكمة بالتحديد إلي أنه لم يتم إبالغها بأي أسباب خاصة تبرر فـرض نظـام المحـل                  ." ١١
فكثير من النظم المشابهة ال يتطلب انضمام العاملين الموجودين فعال من غير أعضاء النقابة إلي               . المغلق

ء النقابات أنفسهم علـى القـول بـأن         وال توافق أغلبية كبيرة حتى من أعضا      "االنضمام إلي نقابة محددة     
  ٣٣٠."األشخاص الذين يرفضون االنضمام إلي نقابة ألسباب قوية ينبغي طردهم من الخدمة

 التي أرغم فيها مقـدم الشـكوى،        سيغوريونسون ضد أيسلندا  ونشأت مسألة مشابهة في قضية      
 وإال فقد رخصته كسائق     "فرامى"وهو سائق سيارة أجرة، على االنضمام بحكم القانون إلي منظمة تسمى            

هذا الشكل من اإلكراه في ظروف القضية يطعن في صـميم الحـق        "والحظت المحكمة أن    . سيارة أجرة 
وباإلضافة إلي ذلك تعين    ."  وهذا اإلكراه نفسه يصل إلي حد التدخل في ذلك الحق          ١١المكفول في المادة    

يعارض االنضـمام   "ا ألن مقدم الشكوى      من االتفاقية نظر   ١٠ و   ٩النظر في القضية في ضوء المادتين       
إلي الجمعية المذكورة ويرجع جانب من السبب إلي اختالفه مع سياستها التي تؤدي الحد من عدد سيارات 

  ٣٣١".األجرة وبالتالي فرص االنضمام الى هذه المهنة
. ١١خلصت المحكمة إلي حدوث انتهاك للمـادة         يونغ وجيمس ووبستر  وكما حدث في قضية     

وأن هذا القانون يسعى إلي     ) ١٩٨٩وهو قانون صدر في عام      " (يحدده القانون "ن التزام العضوية    وقبلت أ 
ضروريا فـي مجتمـع     "ولكن هل كان     ٣٣٢".حقوق وحريات اآلخرين  "تحقيق هدف مشروع، وهو حماية      

العضوية تشكل رابطة حاسمة بيـنهم وبـين        " وقد اعتبرته الحكومة ضروريا واحتجت بأن        ؟"ديمقراطي
ى من ناحية أن هذه المنظمة لن تكون قادرة على كفالة نوع الوظائف اإلشرافية التي تؤديهـا إال إذا                   فرام

   ٣٣٣."كان جميع حاملي الرخص في منطقتها أعضاء فيها
إلي أن اإللزام بالعضوية المطعون فيه هو إلزام مفروض         "وفى المقام األول أشارت المحكمة      

وبهذا تعرض لشكل مـن     . رقه إلي إلغاء رخصة مقدم الشكوى     بموجب القانون ومن المرجح أن يؤدى خ      
نادر في جماعة الدول المتعاقدة وينبغي كما يبدو اعتباره غير منسجم مع المـادة              ... اإلكراه وهو شكل    

وفى حين قبلت المحكمة أن فرامى تخدم المصالح المهنية ألعضائها ومصالح الجمهـور فـي آن                ." ١١
ولـدعم  ". بأن العضوية اإللزامية في فرامى أمر مطلوب ألداء تلك الوظائف          "واحد فإن المحكمة لم تقتنع    

العضوية ليست الطريق الوحيد المتصور بأي حـال مـن األحـوال      "رأيها الحظت المحكمة بالتحديد أن      
أن هنـاك   "ولم يثبت   " إلرغام حاملي الرخص على القيام بالواجبات والمسؤوليات التي قد تكون ضرورية          

ر يمنع فرامى من حماية المصالح المهنية ألعضائها في غياب العضوية اإللزامية المفروضة             أي سبب آخ  
  ٣٣٤".على مقدم الشكوى رغم آرائه

  .؛ وأضيف التشديد٦٣، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٣٢٩                                                           
  . ٦٥-٦٤، الفقرتان ٢٦-٢٥ع نفسه، الصفحتان  المرج٣٣٠
٣٣١ Eur. Court HR, Case of Sigurdur A. Sigurjónsson v. Iceland, judgment of 30 June 1993, Series A, vol. 264, pp. 16-17, paras. 36-37.  
  . ٣٩، الفقرة ١٧ المرجع نفسه، الصفحة ٣٣٢
  . ٤٠، الفقرة ١٨ المرجع نفسه، الصفحة ٣٣٣
  . ٤١، الفقرة ١٨جع نفسه، الصفحة  المر٣٣٤
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 ،رغم أنها يمكن أن تعتبـر ذات صـلة        ويترتب على ذلك أن األسباب التي قدمتها الحكومة،         
مام إلى عضوية فرامى، وهو     إرغام مقدم الشكوى على االنض    " ضروريا"إلثبات أنه كان     غير كافية كانت  

غير متناسبة مـع    "وبالتالي كانت التدابير موضع الشكوى      . انضمام يعرضه لفقد رخصته ويخالف آرائه     
  ١١.٣٣٥وانتهكت بذلك المادة " الهدف المشروع المنشود

 ١١إن الحق في تشكيل النقابات واالنضمام إليها، وهو الحق المعترف به في المادة 
  .روبية لحقوق اإلنسان، يمثل جانبا خاصا من حرية تكوين الجمعياتمن االتفاقية األو

ينطوي على قدر من االختيار من ناحية ممارستها ولكنه ال يعنى " الحرية"ومصطلح 
ها يتناقض دائما مع االتفاقية نبالضرورة أن اإلكراه على االنضمام إلي نقابة بعي

  .األوروبية لحقوق اإلنسان
لي نقابة بعينها وإال تعرض الشخص للطرد الذي ينطوي على واإللزام باالنضمام إ

فقد أسباب العيش هو شكل من أشكال اإلكراه الذي يتعين اعتباره طعنا في صميم 
ولكي يكون .  من االتفاقية األوروبية١١حرية تكوين الجمعيات المكفول في المادة 

نيا فإنه يجب أن هذا التدخل في ممارسة الشخص لحريته في تكوين الجمعيات قانو
  . من االتفاقية١١ من المادة ٢يمتثل للقيود الموضوعة في الفقرة 

 ١٠ و ٩ مستقلة بذاتها فإنه يجب النظر إليها في ضوء المادتين ١١ورغم أن المادة 
ويعنى ذلك أنه من . من االتفاقية اللتين تكفالن حرية الفكر والوجدان والدين والتعبير

حترام ممارسة حرية تكوين الجمعيات والتجمع أن يتم أيضا المهم أيضا عند كفالة ا
 .كفالة احترام الحريات األساسية األخرى للشخص

  

  النقابات واالتفاقات الجماعية ٢-٥-٤
تشكو النقابة مقدمة الشكوى من رفض  النقابة السويدية لسائقي القطارات ضد السويد     في قضية   

في اتفاقات جماعية مع النقابة رغم أنه فعل ذلك مـع عـدد             مكتب المفاوضة الجماعية السويدي الدخول      
كبير من اتحادات النقابات بل ومع نقابات مستقلة في بعض األحيان؛ وكما تقول النقابة مقدمة الشـكوى                 

   ٣٣٦. من االتفاقية األوروبية١١أدى هذا الرفض إلي سلسلة من األضرار وكان أيضا انتهاكا للمادة 
ال تميز صراحة في أي موضع بين وظائف أي دولة متعاقدة           "التفاقية  والجدير بالمالحظة أن ا   

 ملزمـة  "١١وبناء على ذلك فإن المادة      ". بوصفها صاحبة السلطة العامة وبين مسؤولياتها كصاحب عمل       
سواء كانت عالقات صاحب العمل مع مستخدميه خاضعة للقانون العام          ‘ للدولة بوصفها صاحب عمل   ’و

ال تتعلق ال بحق النقابات في الـدخول         النقابة السويدية لسائقي القطارات    وقضية   ٣٣٧".أو القانون الخاص  
في مفاوضات جماعية وال باألهلية القانونية لهذه النقابات في إبرام اتفاقات جماعية لصالح أعضائها نظرا               

مـا إن   ألن هذه الحقوق مضمونة بموجب القانون السويدي؛ ولكن القضية تقتصر باألحرى على التأكد م             
الدخول في أي اتفاق جمـاعي      ‘ الدولة بوصفها صاحب عمل   ’تتطلب من    "١١ من المادة    ١كانت الفقرة   

بعينه مع نقابة ما تمثل بعض العاملين لدى الدولة كلما اتفق الطرفان على المسائل الموضـوعية التـى                  
  ٣٣٨".يجرى التفاوض بشأنها

  . ٤١، الفقرة ١٩-١٨ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٣٥                                                           
٣٣٦ Eur. Court HR, Swedish Engine Drivers’ Union Case v. Sweden, judgment of 6 February 1976, Series A, No. 20, p. 13, para. 32.  
  . ٣٧، الفقرة ١٤ المرجع نفسه، الصفحة ٣٣٧
  . ٣٩-٣٨، الفقرتان ١٥-١٤لصفحتان  المرجع نفسه، ا٣٣٨
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تعرض الحرية النقابيـة بوصـفها       "١١  من المادة  ١وبعد ذلك أشارت المحكمة إلي أن الفقرة        
ال تضمن أي معاملة    "ولكنها  " أحد أشكال حرية تكوين الجمعيات أو بوصفها جانبا خاصا من هذه الحرية           

خاصة للنقابات أو أعضائها من جانب الدولة مثل الحق في أن تعقد الدولة أي اتفاق جماعي مـع هـذه                    
 مـن   ٦ من المادة    ٢ن الحريات النقابية هي موضوع الفقرة       وباإلضافة إلي ذلك فإ   ". النقابات أو أعضائها  

. تؤكد الطابع الطوعي للتفاوض الجمـاعي واالتفاقـات الجماعيـة         "الميثاق االجتماعي األوروبي، التي     
 تظهر أن الميثاق ال ينص على حق حقيقي في إبرام           ٦ من المادة    ٢والحكمة المتوخاة في صياغة الفقرة      

عندما نفترض أن المفاوضات تظهر عدم االختالف على المسألة التـي يتعـين             مثل هذه االتفاقات حتى     
   ٣٣٩."تسويتها

 من االتفاقية األوروبيـة     ١١ من المادة    ١الواردة في الفقرة    " لحماية مصالحه "وبالنسبة لعبارة   
  :أعلنت المحكمة أن

ماية هذه الكلمات التي تعبر بوضوح عن الغرض تظهر أن االتفاقية تضمن الحرية في ح             "
المصالح المهنية ألعضاء النقابة من خالل العمل النقابي ويجب على الدول األطـراف أن              

ويترتب على ذلك فـي رأى      . تسمح وأن تمكن في آن واحد من القيام بهذا العمل وتنميته          
المحكمة أن أعضاء أي نقابة لهم الحق في أن يتم االستماع إلي النقابة من أجـل حمايـة                  

 تترك بالتأكيد لكل دولة حرية اختيار األساليب التـي          ١١ من المادة    ١ والفقرة. مصالحهم
وفى حين أن إبرام اتفاقات جماعية هو وسيلة من هذه الوسائل           . تستعمل لتحقيق هذه الغاية   

وكل ما تتطلبه االتفاقية هو تمكين النقابـات بموجـب القـانون            . فإن هناك وسائل أخرى   
  ٣٤٠ ." من السعي إلي حماية مصالح أعضائها١١ة الوطني في ظروف ال تبتعد عن الماد

أن تنخرط في مختلف أنـواع      "ولم ينازع أحد في أن النقابة السويدية لسائقي السيارات يمكنها           
وخلصت المحكمة إلي أن مجرد قيام مكتب المفاوضة الجماعية قد رفـض مـن              ". النشاط تجاه الحكومة  

خول في اتفاقات جماعية مع النقابة مقدمة الشكوى ال يشـكل           ناحية المبدأ في السنوات القليلة الماضية الد      
وأخيرا فإن سياسة المكتب في تقييد عدد المنظمات التي يعقد معها اتفاقات            . ١١ من المادة    ١خرقا للفقرة   
  ٣٤١."بحد ذاتها ليست متعارضة مع الحرية النقابية"جماعية هي 

حقوق اإلنسان أن تحترم أيضا يجب على الدول المتعاقدة في االتفاقية األوروبية ل
 عندما تتصرف بصفتها ١١ من المادة ١حرية تكوين الجمعيات المكرسة في الفقرة 

صاحب عمل بغض النظر عما إن كانت عالقاتها مع العاملين خاضعة للقانون العام 
  .أو القانون الخاص

 بمقتضى القانون وتتطلب االتفاقية أن تتمكن النقابات من السعي إلي حماية مصالح أعضائها
ويعنى ذلك أنه ينبغي االستماع إلي . ١١الوطني، في ظروف ال تتنافر مع أحكام المادة 

  .النقابات رغم أن الدول المتعاقدة تتمتع بحرية اختيار الوسائل لتحقيق هذه الغاية
وعقد اتفاقات جماعية هو وسيلة من وسائل عدة تسمح للنقابات بأن تكون مسموعة 

 من االتفاقية ١١يتعارض مع الحريات النقابية المكفولة في المادة وال . الصوت
األوروبية أن تقوم الدولة بوصفها صاحب عمل باالقتصار في عقد اتفاقات جماعية 
على عدد معين من النقابات شريطة أن تتمكن جميع النقابات من السعي إلي حماية 

 .١١مصالح أعضائها وفقا للمادة 

  
  . ٣٩، الفقرة ١٥ المرجع نفسه، الصفحة ٣٣٩                                                           

  . ٤٩، الفقرة ١٦-١٥ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٤٠
٣٤١ Eur. Court HR, National Union of Belgian Police Case, judgment of 27 October 1975, Series A, No. 19.  
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  الجمعيات واألحزاب السياسيةحرية تكوين ٣-٥-٤

 من االتفاقيـة    ١١خيرة نظرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تحت المادة         ألفي السنوات ا  
وتوضح بعض األمثلة المنتقاة مدى     . األوروبية في عدد من القضايا الهامة المتصلة بحل أحزاب سياسية         

  .هذا الحقالحق في تشكيل أحزاب سياسية على الصعيد األوروبي وحدود 
حزب الشيوعي المتحد في تركيا وآخرين ضـد        الوالقضية الرئيسية في هذه الصدد هي قضية        

 قانونـا ، وهى تتعلق بقيام المحكمة الدستورية التركية بحل الحزب الشيوعي المتحد مما ترتب عليه               اتركي
  .تصفية الحزب ونقل أصوله إلي الخزانة العامة
ا في جملة أمور أن مجرد إدراج حزب سياسي في اسـمه            ورأت المحكمة الدستورية في تركي    

بشأن تنظيم األحزاب السياسية، وهى كلمـة       " ٢٨٢٠ من القانون    ٩٦من الباب   ) ٣(كلمة تحظرها الفقرة    
وباإلضافة إلي ذلك فإن النظام األساسي للحزب وبرنامجه يشـيران إلـي            . ، يكفى لتبرير حله   " شيوعي"

ولكن ال يمكن القبول بوجود أمتين داخل جمهورية تركيا التـي           . "ة التركية أمتين هما األمة الكردية واألم    
وفى الواقع فإن األفكار الـواردة فـي النظـام          . يحمل مواطنوها الجنسية التركية أيا كان أصلهم االثنى       

األساسي للحزب، وتشمل دعم اللغات والثقافات غير التركية تهدف إلي خلق أقليات مما يضـر بوحـدة                 
التي تشجع النزعة االنفصالية وتقسيم األمة التركية غير مقبولة وتبرر حل           "وهذه األهداف   ." لتركيةاألمة ا 

 وفى الرد على المذكرة المقدمة من الحكومة التركية، وجاء فيها أن اإلشـارة إلـي                ٣٤٢".الحزب المعني 
ة أنها تنطبق عليها وأن      ال تنطبق على األحزاب السياسية، أكدت المحكمة األوروبي        ١١النقابات في المادة    

تظهر بوضوح أن النقابات ما هي إال مثال واحد بين أمثلة أخرى للشكل الذي يمكـن بـه                  ‘ تشمل’كلمة  "
  هو١١وفى رأى المحكمة، فإن األمر المقنع أكثر من صياغة المادة ." ممارسة حرية تكوين الجمعيات

معيات وهو أمر جوهري في     أن األحزاب السياسية ما هي إال شكل من أشكال تكوين الج          "
ال يمكن  ... ونظرا ألهمية الديمقراطية في نظام االتفاقية       . المسيرة الصحيحة للديمقراطية  

 ٣٤٣." ١١أن يثور شك في أن األحزاب السياسية تندرج في نطاق المادة 

أي جمعيـة،  "وفى الرد على الحجج األخرى المقدمة من الحكومة أعلنت المحكمة بالتحديد أن    
يها أي حزب سياسي، ال تستبعد من الحماية التي توفرها االتفاقية لمجرد أن السلطات الوطنية تعتبر                بما ف 

علـى  [ومع ذلك فإنه ال يترتب       "٣٤٤."أن أنشطتها تقوض الهياكل الدستورية للدولة وتستدعى فرض قيود        
ولة ال تملك الحق    أن سلطات أي دولة تهدد فيها أي جمعية، من خالل أنشطتها، مؤسسات الد            ] ١١المادة  

أن نظام االتفاقية يشمل في صلبه نوعا من الحل الوسط بين           "ورأت المحكمة   ." في حماية تلك المؤسسات   
ولكن يجب لكي يقوم هذا النوع مـن الحـل          ". متطلبات الدفاع عن المجتمع الديمقراطي والحقوق الفردية      
   ١١.٣٤٥لمادة  من ا٢الوسط أن يكون أي تدخل من جانب السلطات وفقا للفقرة 

تدخال في الحق في    وبعد ذلك قبلت المحكمة أن حل الحزب الشيوعي المتحد في تركيا يشكل             
 من االتفاقية األوروبية في صدد مقدمي الشكوى        ١١ من المادة    ١في إطار الفقرة     حرية تكوين الجمعيات  

 مماثلـة فـي أي تجمـع        الثالثة وهم الحزب نفسه واثنان من مؤسسيه وقادته منعا من القيام بمسؤوليات           
 مـن   ١١ من المـادة     ٢ وعند فحص ما إن كان يمكن تبرير هذا التدخل في ظل الفقرة              ٣٤٦.سياسي آخر 

، أي مختلف أحكام الدستور التركـي والقـانون رقـم           "يحدده القانون "التدخل  االتفاقية قبلت المحكمة أن     

                                                           ٣٤٢ Eur. Court HR, Case of the United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, judgment of 30 January 1998, Reports 
1998-I, pp. 9-10, para.10.  

  . ٢٥-٢٤، الفقرتان ١٧-١٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٤٣
  . ٢٧، الفقرة ١٧ المرجع نفسه، الصفحة ٣٤٤
  . ٣٢، الفقرة ١٨ المرجع نفسه، الصفحة ٣٤٥
  . ٣٦، الفقرة ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ٣٤٦
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األهداف " واحد على األقل من      يسعى إلي تحقيق  "واعتبرت أيضا أن حل الحزب      .  المذكور أعاله  ٢٨٢٠
 وعند النظر في السؤال األخيـر       ٣٤٧".‘ األمن القومي ’وهو حماية   : ١١المحددة في المادة    " المشروعة

 قامت المحكمة بتجميع وتوسـيع المبـادئ   "ضروريا في مجتمع ديمقراطي  "وهو ما إن كان التدخل أيضا       
ية هذه المبادئ على الصعيد األوروبـي فإننـا         ونظرا ألهم " . مجتمع ديمقراطي "العامة المتصلة بمفهوم    

  :باستفاضةنستشهد بها 
 ونطاق تطبيقها المحدد فإن     ١١تؤكد المحكمة أنه مهما كان الدور المستقل للمادة           -٤٢"

فحماية اآلراء وحرية التعبير عنها     . ١٠هذه المادة يجب النظر فيها أيضا في ضوء المادة          
   ...١١جمعيات المكرستين في المادة أحد أهداف حريتي التجمع وتكوين ال

وينطبق ذلك من باب أولى فيما يتصل باألحزاب السياسية نظرا لدورها الجوهري              -٤٣
  ...في كفالة التعددية وسير الديمقراطية على نحو صحيح 

. وكما قالت المحكمة في كثير من المرات ال يمكن أن تقوم الديمقراطية بـدون التعدديـة               
، ليس  ٢ تنطبق، مع مراعاة الفقرة      ١٠حرية التعبير المكرسة في المادة      ولهذا السبب فإن    

التي تلقى قبوال حسنا أو تعتبر غير مسيئة أو ليسـت           ‘ األفكار’أو  ‘ المعلومات’فقط على   
خالفية ولكنها تنطبق أيضا على المعلومات واألفكار التي تسبب اإليـذاء أو الصـدمة أو               

حزاب السياسية تشكل جانبا من الممارسـة الجماعيـة         ونظرا ألن أنشطة األ   ... اإلزعاج  
لحرية التعبير فإن هذا األمر بحد ذاته يؤهل األحزاب السياسية اللتماس الحماية بموجـب              

  . من االتفاقية١١ و ١٠المادتين 

وفى الحكم الصادر في قضية انفورماسيون سيفرن لينتيا وآخرين ضـد النمسـا               -٤٤
(Informationsverein Lentia and Others v. Austria) وصفت المحكمة الدولة بأنها الضامن 

وفى المجال السياسي تعنى هذه المسؤولية أن الدولـة تتحمـل           ... األخير لمبدأ التعددية    
 بإجراء انتخابات   ١ من البروتوكول رقم     ٣التزاما بين التزامات أخرى بالقيام، وفقا للمادة        

 في ظروف تكفل حرية التعبير عن رأى الشعب         حرة في فترات معقولة باالقتراع السري     
وال يمكن تصور هذا التعبير بدون مشاركة مجموعة متعـددة          . في اختيار هيئته التشريعية   

من األحزاب السياسية التي تمثل مختلف ظالل الرأي التي تسود بين أفراد الشـعب فـي                
، ال في داخل المؤسسات     وعندما تقوم األحزاب السياسية بنقل هذا النطاق من اآلراء        . البلد

 على جميع مستويات الحيـاة      – وبمساعدة وسائط اإلعالم     –السياسية وحدها ولكن أيضا     
االجتماعية فإن هذه األحزاب تقدم مساهمة ال بديل عنها في المناقشة السياسية التي تصب              

  ...في صميم مفهوم المجتمع الديمقراطي 

  ...لنظام العام األوروبي والديمقراطية دون شك سمة أساسية في ا  -٤٥

ويتضح ذلك أوال في ديباجة االتفاقية التي تنشئ صلة واضحة جدا بين االتفاقية والديمقراطية 
والتي تعلن أن أفضل طريق لصون ومواصلة إعمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية هـو      

ن واحترامها  وجود ديمقراطية سياسية فعالة، ومن ناحية، ووجود فهم مشتركة لحقوق اإلنسا          
وتستطرد الديباجة لتؤكد أن البلدان األوروبية لها تراث مشترك مـن المثـل والتقاليـد               ... 

وتالحظ المحكمة أن القيم التي تقوم عليها االتفاقية        . السياسية واحترام الحرية وسيادة القانون    
 إلى صون ؛ وقد أشارت عدة مرات إلى أن االتفاقية تهدف      ...تشيع في هذا التراث المشترك      

  ...وتعزيز المثل والقيم التي يقوم عليها مجتمع ديمقراطي 

وباإلضافة إلى ذلك تتطلب ضرورة تقييم التدخل في ممارسة الحقوق المكرسة فـي هـذه               
ولهذا كان النـوع الوحيـد مـن        . ‘ضروري في مجتمع ديمقراطي   ’المواد بمقياس ما هو     

ذه الحقوق هو ذلك النوع من الضرورة       الضرورة الذي يمكن به تبرير التدخل في أي من ه         

  .، وأضيف التشديد٤١-٣٨، الفقرات ٢٠-١٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٤٧                                                           
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ولـذلك تبـدو الديمقراطيـة النمـوذج        . ‘مجتمع ديمقراطي ’الذي يمكن القول بأنه ينشأ في       
  . السياسي الوحيد الذي تتصوره االتفاقية وبالتالي فإنه النموذج الوحيد الذي يتمشى معها

وهكـذا  . يمقراطيوحددت المحكمة بعض أحكام االتفاقية بوصفها من سمات المجتمع الد         
فـي مجتمـع    ’أعلنت المحكمة في أول أحكامها أن اإلجراءات أمام الهيئـات القضـائية             

ينبغي أن تجـرى فـي حضـور        ‘ ديمقراطي في إطار ديباجة االتفاقية وبنودها األخرى      
وفى مجـال   ...  من االتفاقية    ٦األطراف وعلنا وأن ذلك المبدأ األساسي يتأكد في المادة          

المجال المعني في هذه القضية أعلنت المحكمة في كثير من المناسـبات أن             أكثر قربا إلى    
حرية التعبير مثال تشكل أساسا جوهريا من أسس المجتمع الـديمقراطي وشـرطا مـن               

في ... الحظت المحكمة   ... بينما  ... الشروط األساسية لتقدمه ولكي يحقق كل فرد ذاته         
 التي تكـرس    ١ ل من البروتوكو  ٣ارزة للمادة    موهان وكليرفايت األهمية الب    –حكم ماتيو   

  ...مبدأ مميزا ألي ديمقراطية سياسية فعالة 

 يتعين تفسيرها بصرامة عنـدما      ١وبالتالي فإن االستثناءات المعروضة في الفقرة         -٤٦
يتعلق األمر بأحزاب سياسية؛ وال يمكن تبرير القيود على حرية هذه األحزاب في تكـوين    

 مـن   ٢وعند تقرير ما إن كانت الضرورة وفقا للفقرة         . ب مقنعة وقوية  الجمعيات إال بأسبا  
 توجد أم ال فإن الدول المتعاقدة ال تتمتع إال بهامش محدود من التقـدير وهـو                 ١١المادة  

يقترن حتما بإشراف أوروبي دقيق يشمل في آن واحد القانون والقرارات التي تطبق هـذا               
وقد سـبق للمحكمـة أن      . ادرة عن محاكم مستقلة   القانون بما في ذلك تلك القرارات الص      

أعلنت موقفها بأن هذا الفحص أمر ضروري في قضية تتعلق بأحد أعضاء البرلمان أدين              
وتزداد الضرورة إلى هذا الفحص عندما يتم حل حزب سياسي          ... بتهمة توجيه إهانات؛    

  .بأكمله ومنع زعمائه من القيام بأي نشاط مشابه في المستقبل

ندما تقوم المحكمة بفحصها هذا فإن مهمتها ال تتمثل في فرض آرائها الخاصة             وع  -٤٧
بـاألحرى أن   هـي   بدال من آراء السلطات الوطنية ذات الصلة ولكن مهمـة المحكمـة             

 القرارات التي تصدرها تلك السلطات في ممارسـة سـلطتها           ١١تستعرض تحت المادة    
ف عند حد التأكد مما إن كانـت الدولـة          وال يعنى ذلك أن على المحكمة أن تق       . التقديرية

المدعى عليها قد مارست سلطتها التقديرية بشكل معقول ودقيق وبنية حسنة؛ إذ يجب على              
المحكمة أن تنظر في التدخل موضع الشكوى في ضوء القضية برمتها وأن تحدد مـا إن                

مقدمـة مـن    وما إن كانت األسباب ال    ‘ متناسبا مع الهدف المشروع المنشود    ’كان التدخل   
وعند القيام بذلك يتعين على المحكمة أن       . ‘ذات صلة وكافية  ’السلطات الوطنية في تبريره     

 وأن  ١١تقتنع بأن السلطات الوطنية طبقت معايير تتفق مع المبادئ المتجسدة في المـادة              
 ."هذه السلطات قد استندت أيضا في قراراتها إلى تقييم مقبول للوقائع ذات الصلة

٣٤٨  

 .الحزب الشيوعي المتحد في تركيا وآخرين      طبقت المحكمة هذه المبادئ على قضية        وبعد ذلك 
والحظت أنه لما كان األمر بحل الحزب قد صدر حتى قبل أن يتمكن الحزب من الشروع في أنشطته فقد                   

 يوحي بأنهما ال  " وهما ال يتضمنان شيئا      ،يستند فقط إلى النظام األساسي للحزب وبرنامجه      كان هذا الحل    
ولذلك عمدت المحكمة األوروبية، كمـا      ". يعبران عن األهداف الحقيقية للحزب والنوايا الحقيقية لزعمائه       

أساسا لتقيـيم مـا إن كـان التـدخل المـذكور            "فعلت المحكمة الدستورية، إلى اعتبار هاتين الوثيقتين        
  ٣٤٩".ضروريا

 وهو أن الحـزب     ،لحلالسبب األول الذي تذرعت به المحكمة الدستورية لتأييد ا        وفى صدد   
أن اختيار حزب سياسي السمه ال يمكن من        "في اسمه اعتبرت المحكمة األوروبية      " الشيوعي"أدخل كلمة   

وفى . ناحية المبدأ أن يبرر تدبيرا جذريا مثل تدبير الحل مع عدم وجود ظروف أخرى كافية وذات صلة                

  . ٤٧-٤٢، الفقرات ٢٢-٢٠ المرجع نفسه، الصفحات ٣٤٨                                                           
  . ٥١، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٣٤٩
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 التي تجرم القيام بأنشطة سياسية مستوحاة       أحكام القانون الجنائي  ... هذا الصدد يجب أن يالحظ أوال أن        
] وعلقـت . [ بشأن مكافحـة اإلرهـاب     ٣٧١٣بالتحديد من العقيدة الشيوعية قد ألغى بموجب القانون رقم          

المحكمة أيضا وزنا كبيرا على استنتاج المحكمة الدستورية بأن الحزب ال يسعى رغم اسمه إلـى إقامـة                  
خرى وأنه على العكس يفي بمتطلبات الديمقراطية، بما فيهـا          سيطرة طبقة من الطبقات على الطبقات األ      

وفـى غيـاب أي دليـل       "وبناء عليه،   ." التعددية السياسية واالقتراع العام وحرية المشاركة في السياسة       
كان يختار سياسة تمثل تهديـدا      ‘ الشيوعي’ملموس يثبت أن الحزب عندما اختار أن يسمى نفسه الحزب           

أن تقبل االحتجاج بأن اسـم الحـزب        ] لم تستطع [ي أو الدولة التركية فإن المحكمة       حقيقيا للمجتمع الترك  
  ٣٥٠."يستتبع بحد ذاته حل الحزب

بالحيثية الثانية التي قبلتها المحكمة الدستورية لتأييد حـل الحـزب الشـيوعي             وفيما يتعلق   
الحظـت  " ألمة التركية سعى إلى تشجيع النزعة االنفصالية وتقسيم ا      "وهى أن الحزب    ،  المتحد في تركيا  

الكرديـة و   ‘ األمـة ’الكردي و   ‘ الشعب’إلى  "المحكمة األوروبية أنه رغم أن الحزب يشير في برنامجه          
كما أنه، وباسـتثناء االعتـراف بوجـودهم، ال         " أقلية"، فإنه ال يصف هؤالء بأنهم       "األكراد  ‘ المواطنين’

 ذلك أنه ال يطالب بانفصالهم عـن بقيـة          يطالب بتمتعهم بمعاملة خاصة أو حقوق خاصة واألوضح من        
سيسعى الحزب الشيوعي المتحد في تركيـا       : "برنامجه] جاء في [وعلى العكس من ذلك     . الشعب التركي 

إلى حل سلمى وديمقراطي وعادل للمشكلة الكردية لكي يعيش الشعبان الكردي والتركي معا بإرادتهمـا               
ا إلى المساواة في الحقوق وبغية وضع بناء ديمقراطـي          الحرة في إطار حدود الجمهورية التركية استناد      

لن يمكن التوصل إلـى     ’: ويقول الحزب أيضا في برنامجه    "." "جديد على أساس المصالح المشتركة لهما     
حل للمشكلة الكردية إال إذا تمكن الطرفان المعنيان من التعبير عن آرائهما بحرية واتفقا على عدم اللجوء                 

 من األشكال من أجل حل المشكلة وإال إذا تمكنا من المشاركة في السياسة بالهوية إلى العنف في أي شكل   
  ٣٥١."‘الوطنية لكل منهما

  واستطردت المحكمة األوروبية لتعلن أنها تعتبر أن إحدى السمات الرئيسية للديمقراطية تتمثل في
ى العنـف حتـى     اإلمكانية التي تتيحها لحل مشاكل أي بلد من خالل الحوار ودون اللجوء إل            "

ومن وجهة النظـر هـذه ال       . وتزدهر الديمقراطية مع حرية التعبير    . عندما تسبب هذه المشاكل اإلزعاج    
يمكن أن نجد تبريرا لعرقلة أي جماعة سياسية لمجرد أنها تسعى إلى إجراء مناقشة علنية لحالة قطـاع                  

ل، وفقا للقواعد الديمقراطية، إلـى      من سكان الدولة والمشاركة في الحياة السياسية لألمة من أجل التوص          
واستنادا إلى برنامج الحـزب الشـيوعي       . حلول قادرة على إرضاء كل شخص من األشخاص المعنيين        

   ٣٥٢."الموحد في تركيا فإن هذا بالفعل هو هدف الحزب في هذا المجال
يا تختلف  أن البرنامج السياسي ألحد األحزاب قد يخفى أهدافا ونوا        "ورغم أنه ال يمكن استبعاد      

فإن هذه المسألة ال يمكن التحقق منها في القضية المعروضة على المحكمة نظرا ألن الحزب               " عما يعلنه 
وهكذا فقد تم توقيع العقوبة على الحزب بسبب سلوك يتصـل           . "لم يمارس نشاطه بل تم حله فور إنشائه       

  ٣٥٣."فقط بممارسة حرية التعبير
ألن تأخذ في االعتبـار خلفيـة القضـايا         "دة أيضا   ورغم أن المحكمة كانت في النهاية مستع      

أي دليل يمكنهـا    ] لم تجد [فإنها  ... المعروضة عليها وخاصة الصعاب المرتبطة بالحرب على اإلرهاب         

  . ٥٤، الفقرة ٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ٣٥٠                                                           
  . ٥٧-٥٦، الفقرتان ٢٧-٢٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٥١
  . ٥٧، الفقرة ٢٧سه، الصفحة  المرجع نف٣٥٢
  . ٥٨، الفقرة ٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ٣٥٣
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من أن تستنتج، مع غياب أي نشاط للحزب، أن الحزب يتحمل أي مسؤولية عن المشاكل التـي يثيرهـا                   
  ٣٥٤."اإلرهاب في تركيا

تدبيرا جذريا مثل الحل الفوري والدائم للحزب الشيوعي المتحـد فـي            "ن  ويترتب على ذلك أ   
تركيا الذي صدر األمر به حتى قبل أن يبدأ الحزب أنشطته واقترن بحظر يمنع قادته مـن القيـام بـأي           

متناسبا مع الهدف المنشود وبالتالي لم يكن ضـروريا فـي مجتمـع             ] لم يكن [مسؤوليات سياسية أخرى    
 من االتفاقيـة األوروبيـة      ١١ أن المادة    وباإلجماعذا قررت المحكمة بكامل هيئتها       وهك ٣٥٥.:ديمقراطي

  ٣٥٦.كانت موضع االنتهاك
*****  

 فـي   الحزب الشيوعي المتحد في تركيـا     وبعد ذلك تم تأكيد المبادئ العامة المطبقة في قضية          
ـ   . الحزب االشتراكي وآخرين ضد تركيا    قضايا مشابهة أخرى مثل قضية       زب أيضـا قـد     وكان هذا الح

تعرض للحل بموجب قرار من المحكمة الدستورية كما تم منع زعمائه من شغل مناصب مشابهة في أي                 
 ولكن بعكس القضية المـذكورة      ٣٥٧.وتم تصفية أصوله وتحويلها إلى الخزانة العامة      . حزب سياسي آخر  

شتراكي وال يستند إلى    كان قرار المحكمة الدستورية يستند فقط إلى األنشطة السياسية للحزب اال          أعاله  
 المحكمة الدستورية في جملة أمور أن الحزب االشتراكي، بتمييزه والحظت. نظامه األساسي أو برنامجه

بين أمتين، أي األمة الكردية واألمة التركية، وتأييده إنشاء اتحاد فيدرالي بما يضر بوحدة األمة التركيـة                 
يشجع النزعة  "ونظرا ألنه   ".  هدف المنظمات اإلرهابية   يشبه"ووحدة أراضي الدولة، كان يهدف إلى هدف        
   ٣٥٨".االنفصالية والثورة فقد كان هناك ما يبرر حله

ولذلك تعين على المحكمة األوروبية أن تفحص األقوال الصادرة عن الحزب االشتراكي لتبرر 
ستندت في قرارهـا    بأن السلطات الوطنية ا   "وبكلمات أخرى تعين عليها أن تقتنع       . ما إن كان حله مبررا    

  ٣٥٩".إلى تقييم مقبول للوقائع ذات الصلة
دعوة إلى اسـتعمال    "وقامت المحكمة بتحليل البيانات ذات الصلة ولم تجد فيها ما يمكن اعتباره             

أما من ناحية .  بل على العكس من ذلك–" العنف أو التمرد أو أي شكل آخر من رفض المبادئ الديمقراطية 
البيانات عرضت برنامجا سياسيا يهدف     "دية واألمة التركية فقد الحظت المحكمة أن        التمييز بين األمة الكر   

في جوهره إلى إنشاء نظام فيدرالي، وفقا للقواعد الديمقراطية، يتم فيه تمثيل األتراك واألكراد طوعية على                
يـة الحظـت    لألمـة الكرد  " االنفصـال "والحق في   " تقرير المصير "وفى صدد اإلشارة إلى     ." قدم المساواة 

تشجع االنفصال  ] لم[قراءة البيانات التي استعملت هذه الكلمات في سياقها تظهر أنها           " المحكمة بالتحديد أن    
باألحرى إلى التشديد على أن النظام الفيدرالي المقترح ال يمكن أن يتحقق بـدون              ] سعت[عن تركيا ولكنها    

   وباإلضافة إلى ذلك،٣٦٠."استفتاءموافقة حرة من األكراد وينبغي التعبير عنها من خالل 
فإن اعتبار مثل هذا البرنامج السياسي متعارضا مع المبادئ والهياكل الحالية في الدولـة              

فجوهر الديمقراطية هو السماح باقتراح     . التركية ال يجعله متعارضا مع قواعد الديمقراطية      

  . ٥٩، الفقرة ٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ٣٥٤                                                           
  . ٦١، الفقرة ٢٨-٢٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٥٥
  . ٥، باالقتران بالصفحة ٣١ المرجع نفسه، الصفحة ٣٥٦
٣٥٧ Eur. Court HR, Case of the Socialist Party and Others v. Turkey, judgment of 25 May 1998, Reports 1998-III, p. 1250, para. 

24, and p. 1258, para. 51.  
  . ٤٣، الفقرة ١٢٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ٣٥٨
  . ٤٤، الفقرة ١٢٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ٣٥٩
  . ٤٧- ٤٦، الفقرتان ١٢٥٧-١٢٥٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٦٠
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الدولة في الوقـت    ومناقشة برامج سياسية متنوعة حتى وإن كانت تشكك في طريقة تنظيم            
  ٣٦١ ."الحالي بشرط أال يضر ذلك بالديمقراطية نفسها

وباإلضافة إلى ذلك وفى غياب أعمال ملموسة تكذب صدق هذه البيانات فإن هذا الصـدق ال                
كان الحزب االشتراكي قد تعرض بذلك للعقاب       "وفى نظر المحكمة األوروبية     . ينبغي أن يكون محل شك    

   ٣٦٢."حرية التعبيرعن سلوك يتصل فقط بممارسة 
" الدور الجوهري لألحزاب السياسية في المسيرة الصحيحة للديمقراطية       "وشددت المحكمة على    

عنـدما يتعلـق األمـر      " تفسر تفسيرا صارما  " ينبغي أن    ١١وقالت إن االستثناءات المبسوطة في المادة       
 أن التدابير الجذرية مثـل      مناظر رأت المحكمة  " إشراف أوروبي متشدد  "ومع تطبيق   . باألحزاب السياسية 

 ولكن األقـوال    ٣٦٣."ال يجوز تطبيقها إال في أخطر الحاالت      "التدابير المتخذة في الحالة المعروضة عليها       
ال تبدو في نظر المحكمة أنها أقوال تشـكك فـي ضـرورة             "المطعون فيها والصادرة عن زعيم الحزب       

كيف يمكن اعتبار هذه األقوال مسؤولة بأي شـكل         "كما لم يثبت    " االمتثال للمبادئ والقواعد الديمقراطية   
عن المشاكل التي يثيرها اإلرهاب في تركيا، رغم أن صاحب هذه األقوال أعلن عنـد قولهـا تمسـكه                   

 من االتفاقية كانت موضـع      ١١ ويترتب على ذلك أن المادة       ٣٦٤."بالديمقراطية وأعرب عن رفضه للعنف    
م يكن متناسبا مع الهدف المنشود وبالتالي لم يكن ضـروريا           حل الحزب االشتراكي ل   "االنتهاك نظرا ألن    
  ٣٦٦.ابكامل هيئتهوهى منعقدة باإلجماع  وتوصلت المحكمة إلى هذا االستنتاج ٣٦٥."في مجتمع ديمقراطي

والجدير بالذكر أن المحكمة اعتبرت في القضيتين السابقتين أنه لم تكن ثمة حاجة إلى إعمال               
ويرجع ذلك إلى أنه لم يكن هناك دليل يستدعى االسـتنتاج           . شارت الحكومة  من االتفاقية كما أ    ١٧المادة  

بأن االتفاقية كانت السند للدخول في أنشطة أو القيام بتصرفات تهدف إلـى تـدمير أي مـن الحقـوق                    
  ٣٦٧.والحريات المعروضة فيها

***** 

ب الرفاه   التي تتعلق بحل حز    حزب الرفاه وآخرين ضد تركيا    ولكن النتيجة اختلفت في قضية      
والقضية هامة من ناحية أنها أوضـحت أن        . ومنع أعضائه من شغل مناصب في أي حزب سياسي آخر         

أي حزب سياسي يريد إدخال مجموعة متعددة من النظم القانونية وال يريد أن يتخذ إجراء فوريا ضـد                  
ارضـين  أعضاء الحزب الذين يطالبون باستعمال العنف كسالح سياسي ويبـدى عـدم االحتـرام للمع              

  .السياسيين ال يمكن أن يعتمد على الحماية التي يتيحها نظام االتفاقية

  . ٤٧ ، الفقرة١٢٥٧ المرجع نفسه، الصفحة ٣٦١                                                           
  . ٤٨، الفقرة ١٢٥٨-١٢٥٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٦٢
  . ؛ وأضيف التشديد٥١- ٥٠، الفقرتان ١٢٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ٣٦٣
  . ٥٢، الفقرة ١٢٥٩-١٢٥٨ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٦٤
  . ٥٤، الفقرة ١٢٥٩ المرجع نفسه، الصفحة ٣٦٥
  . ١٢٣٦ وتقرأ مقترنة بالصفحة ١٢٦٢ المرجع نفسه، الصفحة ٣٦٦
 ,Eur. Court HR, Case of the United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey:  وانظر٥٣، الفقرة ١٢٥٩المرجع نفسه، الصفحة  ٣٦٧

judgment of 30 January 1998, Reports 1998-I, p. 27; para. 60 .ولالطالع على قضايا أخرى تثير مسائل مشابهة ضد تركيا انظر :Eur. Court HR, 
Case of Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey, judgment of 8 December 1999, Reports 1999-VIII, p. 293 and Eur. Court 

HR, Case of Yazar, Karatas,  Aksoy and the People’s Labour Party (HEP) v. Turkey, judgment of 9 April 2002نظر ؛ ولالطالع على النص ا
  .  لالنتهاك في هاتين القضيتين أيضا١١وقد تعرضت المادة . hudoc/int.coe.echr.hudoc://http: موقع المحكمة في شبكة الويب

ال يجوز تأويل أي حكم من أحكام هذه االتفاقية على أنها تخول أية دولة أو جماعة أو فرد حق القيام بنشاط أو : " من االتفاقية هو١٧ونص المادة 
 يهدف إلى إهدار الحقوق والحريات المقررة في هذه االتفاقية، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من تلك التي نصت عليها عمل

  ".االتفاقية
ية األمريكية  من االتفاق٢٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة أ من المادة ٥ من المادة ١وترد أحكام مشابهة في الفقرة 

  .لحقوق اإلنسان
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 من االتفاقية   ١١ من المادة    ٢وعند فحص ما إن كان هذا التدبير يمكن تبريره في ظل الفقرة             
 بشـأن تنظـيم   ٢٨٢٠الدستور والقانون رقـم   ("يحدده القانون "قبلت المحكمة األوروبية أن التدبير كان       

أن "اعتبرت اللجنة أيضا    " ألهمية مبدأ العلمانية للنظام الديمقراطي في تركيا      "ونظرا  ).  السياسية األحزاب
 وهى حفظ   ١١حل حزب الرفاه كان يسعى إلى تحقيق عدد من األهداف المشروعة المذكورة في المادة               

ين سالمة الوطن وأراضيه واألمن العام وحمايـة النظـام ومنـع الجريمـة وحمايـة حقـوق اآلخـر                  
  ٣٦٨."وحرياتهم

 لفتت المحكمة االنتباه إلى المبـادئ       "ضرورية في مجتمع ديمقراطي   "وفى صدد مفهوم عبارة     
العامة التالية التي أضافت فيها مزيدا من التفاصيل إلى آرائها بشأن دور الديمقراطية وحكم القانون فـي                 

 : أي نظام لحماية حقوق اإلنسان

فحقوق .  اإلنسان يجب أن تفهم وأن تفسر في مجملها  إن االتفاقية األوروبية لحقوق     -٤٣"
اإلنسان تشكل نظاما متكامال لحماية الكرامة اإلنسانية؛ وفى هذا الصدد تؤدى الديمقراطية            

  .وحكم القانون دورا رئيسيا

والمؤسسات التي ينشئها الشعب لصالح الشـعب  . وتتطلب الديمقراطية إعطاء دور للشعب  
حيات وسلطات الدولة؛ ويجب تفسير القانون األساسي وتطبيقه هي وحدها التي تتمتع بصال

وال يمكن أن تقوم الديمقراطية عندما يقوم الشعب في أي          . من جانب سلطة قضائية مستقلة    
دولة، حتى ولو كان بقرار أغلبيته، بإلغاء السلطات التشريعية والقضائية لصالح كيـان ال              

  .ء كان هذا الكيان علمانيا أو دينيايكون مسؤوال أمام الشعب الذي يحكمه، سوا

. ويعنى حكم القانون أن جميع األشخاص يتساوون أمام القانون في حقوقهم وفى واجباتهم            
ولكن التشريع يجب أن يراعى االختالفات بشرط أن تسـتند التمييـزات الفاصـلة بـين                
األشخاص والحاالت إلى تبرير موضوعي ومعقول وأن تهدف إلى غرض مشـروع وأن             

ولكن ال  . كون متناسبة وأن تنسجم مع المبادئ التي تعتنقها المجتمعات الديمقراطية عادة          ت
يمكن القول بأن حكم القانون يحكم مجتمعا علمانيا إذا حدث تمييز ضد مجموعـات مـن                
األشخاص استنادا فقط الى انتمائهم إلى جنس مختلف أو اعتناقهم معتقدات سياسية أو دينية 

كم القانون ال يقوم في حالة إنشاء نظم قانونيـة مختلفـة تمامـا لهـذا                كما أن ح  . مختلفة
 ٣٦٩ ."المجموعات

 فأعادت تأكيد رأيها    الحزب الشيوعي المتحد في تركيا    وأشارت المحكمة إلى حكمها في قضية       
أحد السمات الرئيسية في    "وأن  " ‘ النظام العام األوروبي  ’بأن الديمقراطية هي دون شك سمة أساسية في         "
اإلمكانية التي تتيحها لحل مشاكل أي بلد من خالل الحوار دون اللجوء إلى العنف حتى               ] هي[ديمقراطية  ال

   ولذلك اعتنقت الرأي القائل بأنه٣٧٠".عندما تكون هذه المشاكل مصدرا لإلزعاج
يجوز لحزب سياسي أن يدعو إلى تغيير في القانون أو في األساس القانوني والدستوري              "

يجب أن تكون الوسائل المستعملة لتحقيق هذا الهدف قانونيـة          ) ١: ( اثنين للدولة بشرطين 
يجب أن يكون التغيير المقترح نفسـه متمشـيا مـع           ) ٢(وديمقراطية في جميع جوانبها؛     

ويترتب على ذلك بالضرورة أن أي حزب سياسي يحرض         . المبادئ الديمقراطية األساسية  
اسة ال تتمشى مع قاعدة أو أكثر من قواعـد          زعماؤه على اللجوء إلى العنف أو يقترح سي       

الديمقراطية أو يهدف إلى تدمير الديمقراطية وانتهاك الحقوق والحريات المتاحة في ظـل             

                                                           ٣٦٨ Eur. Court HR, Case of Refah Partisi (Prosperity Party) and Others v. Turkey, judgment of 31 July 2001; the text used is the 
dded; emphasis a42 and 39. , paras/int.coe.echr.hudoc://https web site, ’unedited text found at the Court.  
  . ٤٣ المرجع نفسه، الفقرة ٣٦٩
  .٤٦-٤٥ المرجع نفسه، الفقرتان ٣٧٠
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الديمقراطية ال يستطيع أن يطالب بالحماية فى ظل االتفاقية من العقوبات المفروضة لهذه             
 ٣٧١ ."األسباب

 مـن   ٩ الفكر والوجدان والدين في المـادة        وأعادت المحكمة أيضا تأكيدها أن الحق في حرية       
وأضافت قائلـة   ". في معنى االتفاقية  ‘ مجتمع ديمقراطي ’أساس من األسس التي يقوم عليها       "االتفاقية هو   

قد يكون من الضروري، في المجتمعات الديمقراطية التي تتعايش فيها عدة أديان بين نفس السـكان،                "إنه  
جل التوفيق بين مصالح مختلف الجماعات وكفالة احترام عقائد كـل           وضع تقييدات على هذه الحرية من أ      

ويساعد دور الدولة بوصفها المنظم المحايد والنزيه لممارسة مختلـف األديـان والطوائـف              ... شخص  
 ولتوضيح هـذا الـرأي      ٣٧٢."والعقائد على تحقيق االنسجام الديني والتسامح الديني في مجتمع ديمقراطي         

 لها القضائي الذي يوضحأشارت المحكمة إلى سج

أنه يجوز في مجتمع ديمقراطي تقييد حرية إظهار أحد األديان من أجل كفالة حياد الخدمة               "
التعليمية العمومية وهو هدف يساهم في حماية حقوق اآلخرين والنظام والسالمة العامـة             

كات الدينيـة   وبالمثل فإن التدابير المتخذة في الجامعات العلمانية لكفالة أن بعض الحر          ... 
 ...  ٩األصولية ال تزعج النظام العام أو تقوض عقائد اآلخرين ال تشكل انتهاكات للمـادة              

ورأت المحكمة أيضا أن منع معارض إسالمي للحكومة الجزائرية من نشر الدعاية فـي              
األراضي السويسرية كان منعا ضروريا في مجتمع ديمقراطي لحمايـة األمـن القـومي              

  ٣٧٣ ."والسالمة العامة

هو دون شك أحـد المبـادئ       ... مبدأ العلمانية   "وفى صدد الحالة في تركيا أكدت المحكمة أن         
وأي سلوك ال يحترم ذلك المبـدأ       .  األساسية للدولة وهو ينسجم مع حكم القانون واحترام حقوق  اإلنسان          

  ٣٧٤."من االتفاقية ٩ال  يمكن قبوله كجزء من حرية الشخص في إظهار دينه وال  يتمتع بحماية المادة 
كان تـدبيرا وقائيـا     " بالتحديد دفعت الحكومة بأن حل الحزب        حزب الرفاه وفى صدد قضية    

ويقـوم  " موقفا واضح العدوانية والعداوة تجاه النظام القائم      "يعتنق  "نظرا ألن الحزب    " لحماية الديمقراطية 
 ٣٧٥". يستطيع تدميره بعـد ذلـك      حتى‘ بمحاولة مكثفة لمنع هذا النظام القائم من السير بصورة صحيحة         ’

وقد كان الحزب   . في تركيا " األهمية الحيوية لمبدأ العلمانية   "وأنكر مقدمو الشكوى من جانبهم أنهم أنكروا        
وكـان مقـدم    . ١٩٧٩يوليو  / إلى تموز  ١٩٩٦يونيه  /من حزيران ... في السلطة بطريقة قانونية تماما      "

  ٣٧٦." الفترة نفسهاهو رئيس الوزراء أثناء تلك... الشكوى الثاني 
 حل حزب الرفاه الحظت المحكمة األوروبية أن األحزاب التي جاءت قبله            ضرورةوفى تقييم   

ومع ذلك فإنها   . أن الحفاظ على العلمانية أمر ضروري لحماية النظام الديمقراطي في تركيا          "وافقت على   
الحـزب االشـتراكي    ضـية    وكما حدث في ق    ٣٧٧." تتفق على محتوى مبدأ العلمانية وتفسيره وتطبيقه       لم

استندت المحكمة في تقييمها إلى اإلعالنات وبيانات السياسة العامة الصادرة عن رئيس الحـزب               وآخرين
وهذه البيانات التي اعتبرتها المحكمة الدستورية انتهاكـا        . وزعمائه وليس إلى نظامه التأسيسي وبرنامجه     

  :لمبدأ العلمانية تندرج في ثالث فئات
تي تتجه إلى إظهار أن حزب الرفاه يعتزم إنشاء تعددية من الـنظم القانونيـة بإدخـال                 البيانات ال " 

 ؛"التمييز على أسس العقيدة

  .٤٧ المرجع نفسه، الفقرة ٣٧١                                                           
  .٥١-٤٩ المرجع نفسه، الفقرات ٣٧٢
  .٥١ المرجع نفسه، الفقرة ٣٧٣
  .٥٢ المرجع نفسه، الفقرة ٣٧٤
  .٦٣ المرجع نفسه، الفقرة ٣٧٥
  .٥٥-٥٤ المرجع نفسه، الفقرتان ٣٧٦
  .أضيف التشديد، و٦٥ المرجع نفسه، الفقرة ٣٧٧
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 ؛"البيانات التي تتجه إلى إظهار أن حزب الرفاه يريد تطبيق الشريعة على الطائفة اإلسالمية" 

) الحـرب المقدسـة   (اد  البيانات التي تستند إلى إشارات صادرة عن أعضاء حزب الرفاه إلى الجه           " 
  ٣٧٨".كأسلوب سياسي

اقتراح حزب الرفـاه بضـرورة   " اتفقت المحكمة مع الحكومة على أن      األولىوفي صدد الفئة    
وجود مجموعة متعددة من النظم القانونية  سيدخل في كل العالقات القانونية تمييزا بين األفراد اسـتنادا                 

الدينية وسيمنحه حقوقا وحريات ال بصـفته فـردا         إلى الدين وسيضع كل شخص في فئة وفقا لمعتقداته          
من رأي المحكمة أن هذا النموذج المجتمعي ال يمكـن اعتبـاره            ] وكان. [ولكن وفقا لوالئه لحركة دينية    
  ."متمشيا مع نظام االتفاقية لسببين

أوال، أنه سيلغى دور الدولة كضامن للحقوق والحريات الفردية ودورها كمـنظم محايـد              "
تلف العقائد واألديان في مجتمع ديمقراطي نظرا ألنه سيرغم األفراد ال على            لممارسة مخ 

الطاعة للقواعد التي تضعها الدولة في ممارسة وظائفها المذكورة أعاله ولكن على الطاعة             
ولكن الدولة تضطلع بالتزام إيجابي     . لقواعد جامدة من القانون الذي يفرضه الدين المعني       

ود واليتها يتمتع تماما بالحقوق والحريـات المكفولـة فـي           لكفالة أن كل شخص في حد     
  ... ودون أن يكون قادرا على التخلي عنهااالتفاقية 

ثانيا، ال يمكن إنكار أن نظاما من هذا القبيل ينتهك مبدأ عدم التمييز بين األفراد في صدد                 
ووجـود  . تمتعهم بالحريات العامة، وهو واحد من المبادئ األساسـية فـي الديمقراطيـة        

اختالف في المعاملة بين األفراد في جميع مجاالت القانون العام والخاص حسب دينهم أو               
 منها التي تحظـر     ١٤معتقداتهم ال  يمكن بداهة تبريره في ظل االتفاقية وبالتحديد المادة            

وهذا االختالف في المعاملة ال يمكن أن يحافظ على توازن عادل بين مطالـب               .  التمييز
ينية بعينها ترغب في الخضوع ألحكامها الخاصـة، مـن ناحيـة، ومصـالح               مجموعة د 

المجتمع برمته التي يجب أن تستند إلى السلم والتسامح بين مختلف األديان والعقائد، مـن               
  ٣٧٩."ناحية أخرى

 من البيانات أي تلك التي تتصل بإدخال الشريعة أو القانون اإلسـالمي            الثانيةوفي صدد الفئة    
  :ن العادي والقانون المنطبق على الطائفة المسلمة اعتبرت المحكمة أنلتكون القانو
الشريعة التي تعبر تعبيرا صادقا عن الثوابت والقواعد المقدسة للدين، هي أمـر ثابـت               "

وليس فيها مكان لمبادئ مثل التعددية في المجال السياسي أو التطور الـدائم             . وغير متغير 
 أنه يصعب التوفيق بين بيانات مؤذية، عنـد قراءتهـا           وتالحظ المحكمة . للحريات العامة 

مجتمعة، وهى تتضمن إشارات واضحة إلى تطبيق الشريعة، وبـين المبـادئ األساسـية              
ومن الصعب على أي شـخص أن       . للديمقراطية على النحو المتصور في االتفاقية برمتها      

 نظاما يسـتند إلـى      يعلن احترامه للديمقراطية وحقوق اإلنسان وأن يؤيد فى الوقت نفسه         
الشريعة التي تبتعد بوضوح عن قيم االتفاقية وخاصـة فـي صـدد القـانون الجنـائي                 
واإلجراءات الجنائية وقواعدها بشأن المركز القانوني للمرأة والطريقة التي تتـدخل بهـا             

وباإلضافة إلى ذلك فإن البيانات التي تتعلق . الشريعة في كل مجاالت وفقا للمفاهيم  الدينية
تشترك جميعـا، عنـد     ‘ إلهي‘نظام  ’أو  ‘ نظام العدالة ’أو  ‘ نظام عادل ’بالرغبة في إنشاء    

قراءتها مجتمعة حتى وإن كان يمكن تفسيرها تفسيرات مختلفة، في قاسم مشترك وهو أنها              
وهذه . تشير إلى قواعد دينية أو مقدسة لتعريف النظام السياسي الذي يدعو إليه المتحدثون            

وترى . غموضا بشأن تعلق المتحدثين بأي نظام ال يستند إلى القواعد الدينية      البيانات تظهر   
المحكمة أن حزبا سياسيا تبدو أعماله موجهة إلى إدخال الشريعة في دولـة طـرف فـي                 

  .٦٨ المرجع نفسه، الفقرة ٣٧٨                                                           
  .، أضيف التشديد٧٠ المرجع نفسه، الفقرة ٣٧٩
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االتفاقية ال يمكن اعتباره تشكيال يمتثل للمثل الديمقراطية التي  تقـوم عليهـا االتفاقيـة                
  ٣٨٠."بأكملها

بيانات السياسة العامة الصادرة عـن زعمـاء حـزب          " رأت المحكمة أن     وباإلضافة إلى ذلك  
الرفاه، إذا أخذت منفصلة، خاصة ما كان منها بشأن مسألة غطاء الرأس اإلسالمي أو تنظـيم سـاعات                  
العمل في القطاع العام لمراعاة الصالة وكذلك بعض تصرفات هؤالء الزعماء مثل زيارة السيد قـازان                

دل في ذلك الحين ألحد أعضاء الحزب المتهمين بالتحريض على الكراهة على أساس             الذي كان وزيرا للع   
التمييز الديني أو استقبال السيد أربكان لزعماء مختلف الحركات اإلسالمية ال  يشكل  تهديـدا مباشـرا                  

ات المحكمة حجة الحكومة مقنعة بأن هذه التصرفات وبيان       ] وجدت[ومع ذلك     . للنظام العلماني في تركيا   
   ٣٨١."السياسة العامة تتمشى مع هدف حزب الرفاه غير المعلن إلقامة نظام سياسي يستند إلى الشريعة

 من البيانات أي تلك التي تتعلق بمفهوم الجهاد أعلنت المحكمة أنه فـي  الثالثةوفي صدد الفئة   
ال القوة والعنـف    أن زعماء حزب الرفاه ال يطالبون في الوثائق الحكومية باستعم         "حين أنه من الصحيح     

كسالح سياسي إال أنهم لم يبادروا إلى  اتخاذ خطوات عملية فورية لوضع مسافة بينهم وبـين أعضـاء                   
. حزب الرفاه الذين تحدثوا علنا عن موافقتهم على إمكانية استعمال القوة ضد السياسيين المعارضين لهم              

ت عن إمكانية اللجوء إلى أسـاليب عنيفـة         وبالتالي فإن زعماء حزب الرفاه لم يبددوا غموض تلك البيانا         
  ٣٨٢."للحصول على السلطة واالحتفاظ بها

وفى صدد المالحظات المحددة التي أدلى بها أحد أعضاء البرلمان عن مقاطعة أنقره والتـي               
  :رأت الحكمة أنه" أظهرت كراهة عميقة لمن يعتبرهم معارضين لنظام إسالمي"

مرتفع من اإلهانة ويقترب من حرية إنكـار الـدين          عندما يصل السلوك المؤذى إلى مستوى       
  ٣٨٣."لآلخرين فإنه يفقد الحق في تسامح المجتمع

المالحظات المسيئة وبيانات السياسة العامة الصادرة      "وبناء على ذلك خلصت المحكمة إلى أن        
صورة واضحة إلى حد كبير عن نمـوذج دولـة          ] أعطت[كالَّ واحدا و    ] شكلت[عن زعماء حزب الرفاه     

وباإلضافة إلى ذلك   ". ومجتمع يتم تنظيمهما وفقا لقواعد دينية، وهو ما يفكر فيه ويصبو إليه حزب الرفاه             
في ضوء العدد الكبير    " فإن األهداف السياسية لحزب الرفاه ليست نظرية وال وهمية ولكن يمكن تحقيقها           "

) مجلس الوطني الكبير في تركيا    قرابة ثلث المقاعد في ال    (من أعضاء البرلمان الممثلين للحزب وقت حله        
وتوضح التجارب السابقة أن الحركات السياسية التي تستند إلى األصولية الدينية قد تمكنت من االستيالء               

  ٣٨٤.على السلطة
  ونظرا لكل  هذه االعتبارات، خلصت المحكمة إلى أنه 

تماعيـة  بحاجـة اج  "من المعقول اعتبار أن العقوبة المفروضة على مقدمي الشكوى تفي           "
من ناحية أن زعماء الرفاه قد أعلنوا، تحت زعم وضع تعريف جديد لمبدأ العلمانية، " ملحة

واتخذوا ) الشريعة(عن نيتهم في إقامة تعددية من النظم القانونية وإدخال القانون اإلسالمي            
وترى المحكمة أنه . موقفا غامضا تجاه استعمال القوة للحصول على السلطة واالحتفاظ بها 

رغم أن هامش التقدير المتروك للدولة يجب أن يكون ضيقا عندما يتعلـق األمـر بحـل                 
األحزاب السياسية، وذلك نظرا ألن تعددية األفكار واألحزاب هي بحد ذاتها جزءا أصيال             
في الديمقراطية، إال أن الدولة يجوز لها بصورة معقولـة أن تحـبط تنفيـذ أي سياسـة                  

  .٧٢ المرجع نفسه، الفقرة ٣٨٠                                                           
  .٧٣ المرجع نفسه، الفقرة ٣٨١
  .٧٤ المرجع نفسه، الفقرة ٣٨٢
  .٧٥ المرجع نفسه، الفقرة ٣٨٣
  .٧٧-٧٦ المرجع نفسه، الفقرتان ٣٨٤
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بل الشروع في المحاولة لتنفيذها من خالل خطوات ملموسة         تتعارض مع أحكام االتفاقية ق    
  ٣٨٥."قد تمس بالسلم المدني وبالنظام الديمقراطي في البلد

  وأخيرا وعند البت فيما إن كان حل حزب الرفاه متناسبا مع الهدف المشروع المنشود أعلنت المحكمة
ات سياسية هو   أن حل حزب سياسي مقترنا بحظر مؤقت يمنع قادته من ممارسة مسؤولي           "

وفـى  ... تدبير جذري وأن تدابير بهذه الشدة ال يجوز  تطبيقها إال  في أخطر الحـاالت                 
بحاجـة اجتماعيـة    "القضية الحالية تبين للمحكمة أن التدخل موضع القضية كان للوفـاء            

وينبغي أن يالحظ أيضا أنه بعد حل حزب الرفاه لم يفقد سوى خمسة أعضاء فـي                ". ملحة
. مقاعدهم البرلمانية ودورهم كزعماء لحزب سياسـي      ) شملون مقدمي الشكوى  ي(البرلمان  

أما أعضاء البرلمان المائة واثنين وخمسين الباقين فقد استمروا في مقاعـدهم البرلمانيـة              
وباإلضافة إلى ذلك لم يكن هنـاك ادعـاء مـن           . وواصلوا عملهم السياسي بشكل طبيعي    

ه قد تكبدوا خسائر مالية كبيرة بسـبب نقـل          مقدمي الشكوى بأن حزب الرفاه أو أعضاء      
وتعتبر المحكمة في هذا الصدد أن طـابع وشـدة التـدخل            . أصولهم إلى الخزانة العامة   

  ٣٨٦."عامالن يتعين أخذهما في االعتبار عند تقييم تناسب هذا التدخل

لم يكن غيـر متناسـب مـع األهـداف          "وهكذا اقتنعت المحكمة أن التدخل موضع الشكوى        
 واتخذت إحدى غرف  ٣٨٧. لم تكن موضع االنتهاك    ١١ويترتب  على ذلك أن المادة       ". ة المنشودة المشروع

  . المحكمة هذا القرار بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثالثة أصوات

الديمقراطية سمة أساسية في النظام العام األوروبي وهى النموذج السياسي الوحيد 
  .اإلنسانالذي يتمشى مع االتفاقية األوروبية لحقوق 

وال تقوم الديمقراطية إذا جاز لشعب أي دولة، حتى ولو كان بقرار أغلبيته، التخلي 
عن سلطاته التشريعية والقضائية لصالح كيان علماني او ديني غير مسؤول أمام 

  .الشعب الذي يحكمه
وهى أيضا الضامن . والدولة في مجتمع ديمقراطي هي الضامن النهائي لمبدأ التعددية

ق والحريات الفردية كما أنها المنظم المحايد لممارسة مختلف العقائد واألديان للحقو
ويعنى ذلك أنه يجب على الدولة أن تكفل تمتع كل شخص خاضع . في المجتمع

وال  يمكن ألي . لواليتها تمتعا كامال بالحقوق والحريات التي تضمنها االتفاقية
  .شخص أن يتنازل عن هذه الحقوق والحريات

ويعنى ذلك على سبيل . م القانون يؤدى دورا أساسيا في أي مجتمع ديمقراطيوحك
المثال أن كل أفراد البشر يتساوون أمام القانون في حقوقهم وفى واجباتهم ولذلك 

  .يجب أال يقوم أي تمييز بينهم
واألحزاب السياسية شكل من أشكال التجمع الجوهري ألي مجتمع ديمقراطي 

  .ن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان م١١وتحميها المادة 
والنظر في الحق في حرية تكوين الجمعيات من األحزاب السياسية يجب أن يكون 

أيضا في ضوء الحق في حرية الدين والفكر والرأي والتعبير الذي تضمنه المادتان 
ويرجع ذلك إلى الدور الجوهري الذي تؤديه .  من االتفاقية األوروبية١٠ و ٩

  .اب السياسية في كفالة التعددية وسير الديمقراطيةاألحز

  .٨١ المرجع نفسه، الفقرة ٣٨٥                                                           
  .٨٢الفقرة  المرجع نفسه، ٣٨٦
  .٨٤-٨٣ المرجع نفسه، الفقرتان ٣٨٧
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ونظرا ألهمية الدور الذي تؤديه األحزاب السياسية في مجتمع ديمقراطي فإن 
األسباب المقنعة والقوية وحدها هي التي تبرر فرض قيود على حريتها في تكوين 

رورة ويعنى ذلك  أن هامش التقدير المتاح للدول ضيق عند البت في ض. الجمعيات
. أي تقييد لممارسة هذا الحق وأن اإلشراف األوروبي المناظر إشراف متشدد

وبكلمات أخرى فإن أية تقييدات على ممارسة الحقوق الواردة في جملة أماكن منها 
 من االتفاقية يجب أن تنشأ عن حاجات اجتماعية ملحة في نظام  ١١ إلى ٩المواد من 

  . دستوري ديمقراطي
ية أخرى ألي ديمقراطية وهى اإلمكانية التي تتيحها لحل مشاكل وهناك  سمة رئيس

فالديمقراطية تزدهر في ظل فهم . البلد من خالل الحوار ودون اللجوء إلى العنف
ولذلك  ال يمكن أن يقوم أي مبرر لعدم السماح . وتطبيق  حرية التعبير بسخاء

االهتمام العام طالما أنها لألحزاب السياسية بالتماس مناقشة عامة بشأن القضايا ذات 
  .تفعل ذلك  وفقا للقواعد الديمقراطية

وإذا اعتبر النظام األساسي ألي  حزب سياسي وبرنامجه متعارضين مع المبادئ 
والهياكل في أي دولة متعاقدة فإن ذلك ال يجعلهما متعارضين مع قواعد الديمقراطية 

  .التي تفهم من  االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان
واألحزاب السياسية التي تسعى من خالل أنظمتها األساسية أو برامجها أو  أنشطتها 
إلى تطبيق  تعددية من النظم القانونية أو  تمارس العنف ألهداف سياسية أو ال  تعلن 

تنصلها منه والتي تبدى عدم االحترام والكراهة للمعارضين السياسيين لن تتمتع بحرية 
 . من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان١١تضمنها المادة تكوين الجمعيات التي 

  

  حق المحامي في حرية التجمع ٤-٥-٤
 حيث تـم تطبيـق جـزاء        ايزالن ضد فرنسا  كان الحق في حرية التجمع هو موضوع قضية         

لمشاركته في مظاهرة ضد    ") avocat("تأديبي في شكل توبيخ على مقدم الشكوى الذي كان  يعمل محاميا             
ين صادرين عن المحكمة استجابة لدعوة صادرة من نقابة المحامين في غواديلوب، التي كان مقـدم                قرار

وخرجت المظاهرة عن نطاق السيطرة رغم أن مقدم الشكوى نفسه          . الشكوى نائبا لرئيسها في ذلك الحين     
 الشـغب   ألنه لم يعلن تنصله من أحداث     "وفرض عليه ذلك الجزاء     . لم يكن مشتركا في أي أحداث عنف      

 مـن   ١١ و   ١٠واحتج أمام المحكمة األوروبية بأن حقوقه بموجب المادتين         ". التي حدثت أثناء المظاهرة   
   ٣٨٨.االتفاقية تعرضت لالنتهاك

 فإنـه   ١١رغم الدور المستقل ونطاق التطبيق المحدد للمادة        "والحظت المحكمة في البداية أنه      
حماية اآلراء الشخصية   ] نظرا ألن  [١٠في ضوء المادة    يجب أيضا النظر إلى هذه المادة في هذه القضية          

   ٣٨٩."١١ هي أحد أهداف حرية التجمع السلمي المكرسة في المادة ١٠المتحققة في المادة 
، أي المرسـوم  "يحـدده القـانون  "وبعد ذلك قبلت المحكمة أن التدبير موضع الشكوى كـان       

، وهو المرسوم التنفيذي للقانون المؤرخ فـي        المحاماة بتنظيم  مهنة     ١٩٧٢يونيو  / حزيران ٩المؤرخ في   
 إلصالح بعض المهن القضائية والقانونية، والذي فرض سعيا لتحقيـق           ١٩٧١ديسمبر  / كانون األول  ٣١

لهـذا   ضروريا في مجتمـع ديمقراطـي      ولكن هل كان هذا التدبير       ٣٩٠".منع الشغب "، أي   هدف مشروع 

                                                           ٣٨٨ Eur. Court HR, Case of Ezelin v. France, judgment of 26 April 1991, Series A, vol. 202, p. 8, paras. 9-10, and p. 22, para. 47.  
  . ٣٧، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٣٨٩
  . ٤٧-٤٣، الفقرات ٢٢-٢١ المرجع نفسه، الصفحتان ٣٩٠
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مع إيالء المراعاة بالتحديد إلـى مركـز السـيد           "الغرض المشروع؟ لقد دفعت الحكومة بأنه كان كذلك،       
وعندما أخفق مقدم الشكوى في اسـتنكار أحـداث         ". ايزالن بوصفه محاميا ومع مراعاة الخلفية المحلية      

وادعت الحكومة أيضا   . الشغب التي حدثت أثناء المظاهرة فقد رأت الحكومة أنه يوافق عليها بحكم الواقع            
أحـد العـاملين فـي      "المؤسسات القضائية على تصرف صدر من جانب        أنه كان من الجوهري أن ترد       "

  ٣٩١."ويقوض بصورة خطيرة من سلطة الهيئة القضائية ومن احترام قرارات المحاكم" ... المحاكم
وفحصت الجزاء التأديبي على السيد     . ولم توافق المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على ذلك       

 تقرر بالتحديد ما إن كان متناسبا مع الهدف المشروع المنشود، مع            في ضوء القضية بأكملها لكي    "ايزالن  
مراعاة األهمية الخاصة لحرية التجمع السلمي وحرية التعبير، اللتين ترتبطان برباط وثيـق فـي هـذه                 

  وأضافت قائلة إن ". الحالة
 مـن   ٢مبدأ التناسب يتطلب إقامة توازن بين متطلبات األغراض المذكورة في الفقـرة             "
 ومتطلبات حرية التعبير عن الرأى  بالكلمة أو اإلشارة أو حتى الصـمت مـن                ١١مادة  ال

وال يجـب أن    . جانب األشخاص المتجمعين في الشوارع أو في أي أماكن عامة أخـرى           
يؤدى السعي إلى هذا التوازن العادل إلى إحجام المحامين، خوفا من الجزاءات التأديبيـة،              

  ٣٩٢."م في هذه المناسباتعن اإلعالن بوضوح عن معتقداته

والحظت المحكمة في هذه القضية أن الجزاء المفروض على مقدم الشكوى كان دون نـزاع               
قوة الجزاء كانت قـوة     "المتوخاة في القانون ذي الصلة وأن       " في الجانب المخفف من العقوبات التأديبية     "

نته أو شغل مقعده كعضـو فـي        معنوية أساسا نظرا ألنه لم يستتبع أي حظر ولو مؤقتا على ممارسة مه            
  ومع ذلك فقد رأت المحكمة". مجلس المحامين

 هي  – وهو في هذه القضية مظاهرة غير محظورة         –أن حرية المشاركة في تجمع سلمي       "
من األهمية بمكان بحيث ال يمكن تقييدها بأي شكل، حتى في حالة المحـامى، طالمـا أن                 

   ٣٩٣."مناسبة أي فعل يستحق التوبيخالشخص المعني نفسه ال يرتكب في مثل هذه ال

ونظرا ألن الجزاء موضع الشكوى، رغم أنه كان أدنى جزاء، ال يبدو ضروريا في مجتمـع                
  ٣٩٤ من االتفاقية١١فقد كان انتهاكا للمادة " ديمقراطي

 من االتفاقية ١١يجب أيضا ضمان الحق في حرية التجمع الذي تكفله المادة 
  . امين شريطة عدم ارتكابهم فعال يوجب التوبيخاألوروبية لحقوق اإلنسان للمح

 أيضا في ضوء حماية اآلراء الشخصية ١١وهناك حاالت تتطلب النظر في المادة 
 من االتفاقية نظرا ألن هذه الحماية هي أحد أهداف حرية ١٠المكفولة في المادة 

  .التجمع السلمي
 ١١ من المادة ٢ ومبدأ التناسب، وهو أحد الشروط المنصوص عليها في الفقرة

لفرض قيود على ممارسة حرية التجمع، يتطلب إقامة توازن بين متطلبات األغراض 
المشروعة المذكورة في هذه الفقرة، من ناحية، ومتطلبات حرية التعبير عن اآلراء 

بالكلمة أو اإلشارة أو حتى الصمت من جانب األشخاص المتجمعين في أماكن عامة، 
 من ناحية أخرى

  
  . ٤٩، الفقرة ٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ٣٩١                                                           

  . ٥٢-٥١، الفقرتان ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ٣٩٢
  . ٥٣، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ٣٩٣
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه٣٩٤
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دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في كفالة  .٥
حماية حرية الفكـر والوجـدان والـدين والـرأي

 والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع

أبرز هذا الفصل بعض الجوانب الرئيسية في الحريات األساسية في الفكر والوجدان والـدين              
الحريات أحجار زاوية في حياة كل شخص بل        وتشكل هذه   . والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع    

وهى ليست ذات صـلة     . وفى حياة كل المجتمع الذي يعتمد عليها لتسيير أموره بطريقة صحيحة وفعالة           
وحسب بل إنها أيضا جوهرية بالنسبة للمهن القانونية نفسها نظرا ألن هذه المهن تعتمد عليها لتسـتطيع                 

  .ايدة وفعالةممارسة عملها اليومي بصورة مستقلة ومح
ولكن كما تبين من هذا الفصل نجد أن التمتع بحرية الوجـدان والـرأي والتعبيـر وتكـوين                  
الجمعيات والتجمع وغيرها من الحريات يتسم في كثير من الحاالت بالهشاشة حتى في البلدان التى يكون                

 أن يدرك القضـاة     ومن هنا كان من الجوهري    . سجلها في مجال حقوق اإلنسان لوال ذلك مقبوال عموما        
ورغم أن ممارسـة بعـض      . والمدعين العامين والمحامين في كل مجتمع أهمية حمايتهم لها حماية فعالة          

الحريات قد تخضع لقيود عند اللزوم لبعض األغراض المشروعة فإن المهن القانونية في مركز يمكنهـا                
د في تعظيم تمتعه بحريتـه، مـن    بين مصلحة الفر– ولكنه توازن عادل  –من إقامة توازن ال غنى عنه       

ناحية، وبين مصلحة المجتمع العامة في تمكين جميع األفراد من التمتع باحترام نفس هذه الحريات، مـن                 
ويتيح الكم الهائل من الفقه القضائي الدولي في هذا المجال، والذي تم  تحليل بعضه في هذا   . ناحية أخرى 

  . هذا الصددالفصل، للمهن القانونية إرشادا ثمينا في
  

  

مالحظات ختامية  .٦
تشمل حريات الفكرة والوجدان والدين والرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع كل أو معظم             

وكفالة الحماية الكاملة والفعالة لهذه الحريات للجميع دون تمييز تعنـى           . جوانب حياة األفراد والمجتمع معا    
اء واألفكار، وهى اختالفات ال تثرى حياتنـا الشخصـية وحسـب          قبول اختالفات في وجهات النظر واآلر     

وباإلضافة إلى ذلك فإنها تساعد على دعم مزيد من الفهم واالحترام تجاه            . ولكنها تثري أيضا حياة المجتمع    
وقد ال يشاطر الناس فـي كـل األحـوال آراء           . األشخاص ذوى اآلراء والعقائد والقناعات الدينية المختلفة      

. هم في مختلف الموضوعات بل وقد يجدونها كريهة وغيـر مقبولـة           عقائدهم الدينية أو آراء      اآلخرين أو 
ولكن عندما يسمح المجتمع بحرية تدفق المعلومات وتبادل اآلراء واألفكار والمعلومات فإنه يسـمح بـذلك                

إن التنفيذ الفعال   وهكذا ف . لألشخاص من كل ظالل اآلراء بالمشاركة النشطة في القضايا ذات االهتمام العام           
  .لهذه الحريات هو أيضا شرط مسبق لقيام مجتمع يعيش فيه الناس في ظل التسامح والسلم واألمن

والحماية الفعالة لحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع هي أيضا ال غنى عنها لتمكـين               
 والدوليـة أو غيرهـا مـن السـلطات     الناس من الدفاع عن حقوق اإلنسان الخاصة بهم أمام المحاكم الوطنية     

المختصة وكذلك  لتمكين اآلخرين من أداء دور في المساهمة في تعزيز وحماية حقوق اإلنسـان والحريـات                  
ويجدر بالمالحظة في هذه الصدد أن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تنطوي على التعذيب واالحتجاز              . األساسية

ة وعمليات اإلعدام دون محاكمة تنشأ أصال في  أغلب األحيان فـي             التعسفي وإجراءات المحاكمات غير العادل    
وهكذا تتمثل خطوة هامة لتحسين سجل حقوق اإلنسان        . ظل االفتقار إلى التسامح تجاه آراء ومعتقدات اآلخرين       

 .في جميع الدول في كفالة الممارسة الكاملة والفعالة للحريات األساسية التي يعالجها هذا الفصل
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  الفصل الثالث عشر.......
الحق في المساواة وعدم التمييز 

............ في مجال إقامة العدل
 األهداف المتوخاة 

تعريف المشاركين بفكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز كما هو مفهوم في القانون  • 
 الدولي لحقوق اإلنسان

 لى الصعيدين العالمي واإلقليميتوضيح كيفية تطبيق هذه المبادئ عمليا ع •

 تحديد بعض الفئات التي قد تكون معرضة بشكل خاص للمعاملة التمييزية •

أو اإلجراءات التي يجب على القضاة والمدعين العامين /شرح الخطوات والتدابير و •
 والمحامين اتخاذها من أجل ضمان فكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز

 

 أسئلة 

 في المعاملة؟" عدم المساواة"أو /و" التمييز"كيف تعرف  • 

 كيف يتم حماية فكرة المساواة أمام القانون ومبدأ عدم التمييز في البلد الذي تعمل فيه؟ •

 هل واجهتك في أي وقت من حياتك المهنية حاالت تمييز ؟ •

 هل توجد أي فئات معرضة للضعف بشكل خاص في البلد الذي تعمل فيه؟ •

 ن األمر كذلك، فما هي هذه الفئات وكيف يمارس التمييز ضدها؟إذا كا •

 هل توجد في البلد الذي تعمل فيه أي مشاكل تتعلق بشكل خاص بالتمييز بسبب نوع الجنس؟ •

 إذا كان األمر كذلك، فما هي تلك المشاكل؟ •

ة حق كل ما هي التدابير التي يمكنك اتخاذها باعتبارك من العاملين في المهن القانونية لحماي •
شخص في المساواة أمام القانون ولكفالة حق األفراد والمجموعات في عدم التعرض 

 للتمييز؟
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 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
 ١٩٤٥ميثاق األمم المتحدة،  •

 ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •

 ١٩٦٦ية واالجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصاد •

 ١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  •

 ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •

 ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  •

 ١٩٩٣النظام األساسي للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة،  •

 ١٩٩٤لية لرواندا، النظام األساسي للمحكمة الدو •

 ١٩٩٨نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  •

 ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف األربع المبرمة في  •

 ١٩٧٧١البروتوكوالن اإلضافيان الملحقان باتفاقيات جنيف،  •

*****  
 ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  •

القائمين على أساس الدين أو المعتقد، إعالن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز  •
١٩٨١ 

، إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية إعالن بشأن حقوق األشخاص المنتمين •
١٩٩٢ 

  الصكوك اإلقليمية
 ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •

 ١٩٩٠الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه،  •

 ١٩٦٩حقوق اإلنسان، االتفاقية األمريكية ل •

 ١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة والقضاء عليه،  •

 ١٩٩٩اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد األشخاص المعوقين،  •

 ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •

 ١٩٩٦، )المنقح(لميثاق االجتماعي األوروبي  وا١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبي لعام  •

 ١٩٩٥االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية،  •

  

                                                           
 
  .١ النشرة رقم -الملحق الثاني، دليل المدربينلمزيد من الصكوك القانونية المتعلقة بالتمييز، انظر ١
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 ٥٦٩ العامين والمحامينوالمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  

 مقدمة  .١
  

  انتهاك خطير مستمر لحقوق اإلنسان: التمييز  ١-١
على الرغم من إحراز تقدم غير مسبوق على الصعيد الدولي في تعزيـز الحمايـة القانونيـة           

فراد ضد التمييز فإن التقارير الواردة من جميع أنحاء العالم تؤكـد أن األعمـال               لألفراد ومجموعات األ  
والتمييز متعدد الوجوه وال يوجد في هياكل       . والممارسات التمييزية لم تتحول بعد إلي ذكرى من الماضي        

ز بدرجات وهكذا فقد يؤثر التميي. الدول أو الهياكل العامة فحسب، بل أيضا في المجتمع المدني بشكل عام
متفاوتة على طريقة معاملة األشخاص في كافة مجاالت المجتمع، مثل السياسة والتعليم والعمل والخدمات              

  .االجتماعية والطبية واإلسكان والنظام التأديبي وإنفاذ القوانين وإقامة العدل على وجه العموم
من شتى األصـول    وقد ينشأ التمييز عن كثير من مختلف األسباب وقد يؤثر على األشخاص             

العنصرية أو اإلثنية أو الوطنية أو االجتماعية، مثل المجتمعات الوطنية التي تنحدر من أصل آسيوي أو                
وقد . أفريقي، والغجر، والشعوب األصلية، والسكان األصليين واألشخاص المنتمين إلى مختلف الطوائف          

الثقافيـة أو اللغويـة أو الدينيـة،        يمارس التمييز أيضا ضد األشخاص المنتمين إلى مختلف األصـول           
واألشخاص المصابين بعجز أو كبار السن واألشخاص المصابين مثال بفيروس نقص المناعة المكتسب أو 

  . وفضال عن ذلك، قد يتعرض األشخاص للتمييز بسبب توجهاتهم أو أذواقهم الجنسية. اإليدز
م من التقدم المحرز في كثير من       ويشيع أيضا التمييز القائم على أساس نوع الجنس على الرغ         

ومازالت هناك قوانين تنكر على المرأة، من بين جملة أمور، الحق في تمثيل ثـروة الزوجيـة                 . البلدان
كما تتعرض  . والحق في الميراث على قدم المساواة مع الرجل والحق في العمل والسفر دون إذن الزوج              

لتي لم تهدأ حدتها بعد في كثير من البلدان ومن ثم فإنها    المرأة بشكل خاص للممارسات العنيفة والتعسفية ا      
  .تعاني في كثير من األحيان من تمييز مزدوج بسبب العنصر أو األصل وبسبب كونها امرأة على السواء

كما يعاني العالم حاليا من مشكلة كبيرة وهي التمييز الذي يتعرض له العديد من األشـخاص،                
وقد تضطرهم هذه الظروف إلى النزوح وقـد        . ب فقرهم أو فقرهم المدقع    والسيما النساء واألطفال، بسب   

ساهمت في زيادة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال، الذين يخضعون في كثير من األحيـان               
  .للقيود المادية والعنف والتخويف

ـ                ي وشهدت على وجه الخصوص بلدان أوروبية كثيرة في السنوات األخيرة زيـادة مقلقـة ف
االعتداءات على ملتمسي اللجوء واألجانب بصفة عامة بسبب العنصر أو كره األجانب مـن الجماعـات                

على أن هذه االعتداءات لم ترتكب      . النازية الجديدة وغيرها من الجماعات المؤلفة في معظمها من الناشئة         
عات المعنية من   ضد األجانب فحسب، بل أيضا ضد من يتجرؤون على معارضة شرعية ما ترتكبه الجما             

وكانت هذه الفلسفات وغيرهـا     . أفعال وما تمثله من فلسفة تمييزية أو قائمة على مفهوم التفوق العنصري           
من األسس التي تقوم عليها المعاملة التمييزية من بين األسباب وراء الزيـادة المأسـاوية فـي تـدفقات                   

  .الالجئين والمشردين داخليا أثناء العقد الماضي
المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية الذي عقد في ديربان بجنوب أفريقيا فـي عـام              وكما بين   

 فإن التحدي الذي يواجه الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في صـد تيـار                ٢٠٠١
  .التمييز كبير ويتطلب جهودا جادة وفعالة ومتسقة من جميع المعنيين
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حامين في حماية األشـخاص مـن       دور القضاة وأعضاء النيابة والم      ٢-١
  التمييز

. هناك بالطبع دور أساسي للقضاة وأعضاء النيابة والمحامون في حماية األشخاص من التمييز            
. وتتمثل مهمتهم في التأكد من احترام القوانين واألنظمة القائمة التي تحظر التمييز في الممارسة القانونية              

ويؤدي القضاة وأعضاء   . كن القوانين ال تنفذ على الوجه الكافي      وفي بعض البلدان يحظر التمييز قانونا ول      
النيابة والمحامون دورا بالغ األهمية في عالج تلك الحاالت وكفالة عدم التغاضي عن إفـالت األعمـال                 
التمييزية من العقاب والتحقيق في تلك األعمال والمعاقبة عليها على النحو الواجب، وإتاحة سبل انتصاف               

  .ايافعالة للضح
وفي الحاالت التي ال يوجد فيها قانون وطني للتمييز أو التي يفتقر فيها القانون إلى الوضوح،                
قد تلتمس المهن القانونية التوجيه من الصكوك القانونية الدولية، بما في ذلك علـى وجـه الخصـوص                  

  .السوابق القضائية القائمة التي سنستعرض أجزاء منها أدناه
  

  يخ القانوني الدوليلمحات من التار  ٣-١
وأثناء مؤتمر باريس الذي عقد     . لم يقبل المجتمع الدولي بسهولة الحق في المساواة وعدم التمييز         

 في أعقاب الحرب العالمية األولى، بذلت اليابان جهـودا مكثفـة إلدراج مبـدأ المسـاواة                 ١٩١٩في عام   
 صوتا من   ١١قتراح الياباني بأغلبية    وعلى الرغم من التصويت لصالح اال     . العنصرية في عهد عصبة األمم    

أعلن فجأة مـن علـى      "بين سبعة عشر من أصوات أعضاء لجنة المؤتمر فإن الرئيس األمريكي ويلسون             
وعلى الرغم من االحتجاجات القوية التي صدرت من عدة وفـود علـى             ." منصة اللجنة عن إخفاق التعديل    

 ٢.ة عندما أصر الرئيس ويلسون على عدم إقرار التعديل        رفض التعديل، كانت خيبة أمل الوفد الياباني كبير       
  ٣.بل وكان من المنطقي أال يتضمن عهد عصبة األمم أي إشارة صريحة إلى مبدأ المساواة بين الدول

ومع ذلك فقد أحرز تقدم أثناء وضع ميثاق األمم المتحدة بعد حرب عالمية أخرى شهدت ألوانا                
سبابها إلى الممارسات التمييزية المتعمدة والمنظمة بعناية في كل من الرعب يعجز عنها الوصف وتعود بأ

ولم يعد العالم قادرا على أن يغض طرفه عن تلك الممارسات الشريرة وما تمثله من تهديد                . هياكل الدولة 
  . للسالم

  :وفي الفقرة الثانية من ديباجة ميثاق األمم المتحدة تعرب شعوب المنظمة عن تصميمها على
د من جديد إيماننا بالحقوق األساسية لإلنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجـال             نؤكأن  "

  ."والنساء واألمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية

 من الميثاق، فإن مقاصد األمم المتحدة هي، من بين جملـة            ١ من المادة    ٣ و ٢ووفقا للفقرتين   
حترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بـين         إنماء العالقات الودية بين األمم على أساس ا       "أمور،  

  :وكذلك" تقرير مصيرهاحق الشعوب وبأن يكون لكل منها 
تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة االقتصـادية واالجتماعيـة             "

 وعلى تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعا        والثقافية واإلنسانية   

                                                           ٢  Paul Gordon Lauren, Power and Prejudice – The Politics and Diplomacy of Racial Discrimination, 2nd edn. (Boulder/Oxford, 
Westview Press), pp. 99-100, and, in general on the issue of racial discrimination, Chapter 3 on “Racial Equality Requested – and 

Rejected”.  
-Keba Mbaye, “ARTICLE 2, Paragraph 1”, La Charte des Nations Unies – Commentaire article par article, 2nd edn, Jean انظر ٣

Pierre Cot and Alain Pellet, eds. (Paris, ECONOMICA, 1991), p. 83.  
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" . الجـنس أو اللغـة أو الـدين         العنصـر أو   والتشجيع على ذلك إطالقا بال تمييز بسبب      
  ). التشديد مضاف(

تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين       الهيئة  "  صراحة أن     ٢ من المادة    ١وبينما تؤكد الفقرة    
 عدم التمييـز فـي      تعيد التأكيد على مبدأ   ) ج (٧٦و) ج(٥٥و  ) ب) (١ (١٣، فإن المواد    "جميع أعضائها 

ويؤكد ميثاق األمم المتحدة على أن السلم واألمن الدوليين يعتمدان بدرجة كبيـرة             . مراعاة حقوق اإلنسان  
الجـنس أو   العنصـر أو    حترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب          ا"على إشاعة   

  )).ج(٥٥ادة الم" (فعالاللغة أو الدين، ومراعاة تلك الحقوق والحريات 
وهكذا فإن ما يمكن ببعض التعديل أن نطلق عليه اسم القانون الدستوري الدولي يرتكز بقـوة                

، على الرغم من أننـا      المساواة بين الدول وإلى مبدأ المساواة بين جميع البشر في القدر           إلى مبدأ اليوم  
 . لن نتناول في هذا الفصل سوى هذا المبدأ األخير

  
   ونطاقه هدف هذا الفصل  ٤-١

 مجال هذا الفصل إجراء تحليل متعمق لموضوع التمييز العريض والمعقـد والمتعـدد       حال يتي 
ولكن الهدف من هذا الفصل هو تزويد المشتغلين في المهن القانونية بوصـف مـوجز ألهـم                 . الجوانب

 لحقـوق اإلنسـان     األحكام القانونية المتعلقة بالحق في المساواة وعدم التمييز في القانون الدولي العـام            
والتركيز بعد ذلك على بعض أبرز جوانب األحكام واآلراء والتعليقات الصادرة عـن هيئـات الرصـد                 

والهدف النهائي لهذا الفصل هو توعية القضاة وأعضاء النيابة والمحامين بـبعض الجوانـب              . الدولية
 التي يتعرض لها األشخاص ومن      العديدة التي تنطوي عليها المعاملة غير المتساوية والتمييزية القائمة        

  .ثم توفير إطار قانوني أساسي لعملهم على الصعيد الوطني في المستقبل
  

األحكام القانونية العالمية المختارة التي تضمن الحق .٢
 في المساواة أمام القانون والحق في عدم التمييز

  

  ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  ١-٢
 في ميثاق األمم المتحدة بـات       العنصر والجنس واللغة والدين   مييز بسبب   في أعقاب حظر الت   

إقرار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فضال عن اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها في               
 عنهـا    الخطوة التالية المهمة في عملية التوطيد القانوني لمبدأ المساواة أمام القانون وما ينشأ             ١٩٤٨عام  

  . من حظر للتمييز
جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامـة        " من اإلعالن العالمي أن      ١وتعلن المادة   

  : على ما يلي٢بينما تنص المادة " والحقوق
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا اإلعالن، دونما تمييـز              "

بب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو           من أي نوع، وال سيما التمييز بس      
الرأي سياسيا وغير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، أو المولـد، أو               

  .أي وضع آخر
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 أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد         ىوفضال عن ذلك ال يجوز التمييز عل      
خص، سواء أكان مستقال أو موضوعا تحت الوصاية أو غير أو اإلقليم الذي ينتمي إليه الش

  ."متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا ألي قيد آخر على سيادته

  : من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان تنص على ما يلي٧وفيما يتعلق بالحق في المساواة فإن المادة 
اية القانون دونما تمييز، الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحم     "

كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحـريض                
  "على مثل هذا التمييز

التشـديد  " (التمييـز مـن أي نـوع   " من اإلعالن العالمي تحظر ٢وتجدر مالحظة أن المادة   
علـى  .  عن أي فروق   ي حال من األحوال   بأوهو ما يمكن أن يعني أنه ال يمكن التغاضي قانونا           ) مضاف

  .أن هذا التفسير التقييدي، كما سيتضح أدناه، لم تقره هيئات الرصد الدولية
  

  ١٩٤٨اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها،  ٢-٢
تصـادق األطـراف    " من اتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا            ١في المادة   

 على أن اإلبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمـة بمقتضـى                  المتعاقدة
 قائمـة   ٢من المادة   ) هـ(إلى  ) أ(وتتضمن الفقرات من    ." القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها     

تدمير الكلي أو الجزئـي     على قصد ال  "تعدد األفعال التي تعتبر من قبيل اإلبادة الجماعية، أي التي ترتكب            
  :وتشمل هذه األفعال ما يلي." ثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذهإلجماعة قومية أو 

 ؛قتل أعضاء من الجماعة 
 ؛إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة 
 ؛إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا 
 ؛تستهدف الحؤول دون إنجاب األطفال داخل الجماعةفرض تدابير  
  .نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري 

 من اتفاقية اإلبادة    ٣من المادة   ) هـ(إلى  ) أ(ويعاقب على األفعال التالية بموجب الفقرات من        
  :الجماعية

 ؛اإلبادة الجماعية 
  ؛التآمر على ارتكاب اإلبادة الجماعية 
  ؛ر والعلني على ارتكاب اإلبادة الجماعيةالتحريض المباش 
  ؛محاولة ارتكاب اإلبادة الجماعية 
  .االشتراك في اإلبادة الجماعية 

، والفقـرة   ٤ من نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية       ٦ويرد تعريف مماثل في المادة      
 مـن   ٢من المادة   ) ٢(والفقرة   من النظام األساسي للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة         ٤من المادة   ) ٢(

 من نظام روما األساسي فإن المادة       ٦وعلى النقيض من المادة     . النظام األساسي للمحكمة الدولية لرواندا    

  .٢٠٠٢يوليو / تموز١وقد بدأ نفاذ نظام روما األساسي في . A/CONF.183/9 انظر على سبيل المثال وثيقة األمم المتحدة ٤                                                           
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من النظامين األساسيين للمحكمتين على التوالي يتضـمنان نفـس قائمـة األفعـال         ) ٣(٢والمادة  ) ٣ (٤
  .عيةالمعاقب عليها مثلما في اتفاقية اإلبادة الجما

وعلى الرغم من أن اإلبادة الجماعية تمثل أقصى إنكار للحق في المساواة فلن نتعـرض لهـا        
ويكفـي أن   . أكثر من ذلك في هذا الفصل الذي يتناول أشكال التمييز األكثر شيوعا في معظم المجتمعات              

ـ  ٢٠٠١أغسطس  / آب ٢نضيف في هذا السياق أن المحكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة، في            ي قضـية    ف
، وجهت إلى الجنرال تهمة ارتكاب إبادة جماعية عقب سقوط مدينة سبرينيتشا فـي              راديسالف كريستيتش 

 كما أدين الجنرال بجرائم أخرى خطيرة، مثل القتل، وحكـم           ١٩٩٥.٥يوليو  /البوسنة والهرسك في تموز   
 األولى التي توجـه فيهـا       ولهذا الحكم أهميته بالنظر إلى أن تلك هي المرة        .  عاما ٤٦عليه بالسجن لمدة    

  .المحكمة إلى شخص تهمة ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية
  

  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  ٣-٢
الحق في المساواة وعدم التعرض للتمييز تحميه مختلف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق             

  :٢مادة  من ال١ أوال، في الفقرة ٦.المدنية والسياسية
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيـه، وبكفالـة هـذه                 "

الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بسـبب     
العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غيـر سياسـي، أو                  

  ."مي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباباألصل القو

  : من العهد حجر الزاوية للحماية من التمييز بمقتضى العهد حيث تنص على ما يلي٢٦وتمثل المادة 
. الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته             "

ظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع األشخاص على السواء          وفي هذا الصدد يجب أن يح     
حماية فعالة من التمييز ألي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي                 
سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غيـر                

  ."ذلك من األسباب

 التي ترتبط بالحقوق المعترف بها في العهـد فـإن           ٢ من المادة    ١وعلى النقيض من الفقرة     
تحظر التمييز في القانون أو في الواقع في أي ميـدان تنظمـه             "في المساواة و  " حقا ذاتيا " توفر   ٢٦المادة  

 أية دعوة   " الدول األطراف بأن تحظر بالقانون       ٢٠ من المادة    ٢ وتلزم الفقرة    ٧."وتحميه السلطات العامة  
  ."راهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنفإلى الك

تتعهد الدول األطراف في هـذا      " على المساواة بين الجنسين والتي بمقتضاها        ٣وتشدد المادة   
ا في  العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليه             

  ٨."هذا العهد
، وهو ما يمثل ضمانا "الناس جميعا سواء أمام القضاء   " على أن    ١٤ من المادة    ١وتنص الفقرة   

مهما قد يلزم الدول في حاالت معينة بتقديم معونة قانونية كيما تكفل، مثال، إجراءات قضـائية منصـفة                  

 .judgement/1TrialC/krstic/icty/org.un.www://http: الصادر عن المحكمة يمكن الرجوع إلى الموقع لالطالع على نص الحكم ٥                                                           
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 مجموعة التعليقات المشار إليها فيما بعد باسم (١٣٧-١٣٤، الصفحات عتمدة من هيئات معاهدات حقوق اإلنسانالتعليقات والتوصيات العامة الم
  ).العامة الصادرة عن األمم المتحدة

  .١٢، الفقرة ١٣٦المرجع نفسه، الصفحة  ٧
  .١٧٤-١٦٨، الصفحات )المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل (٢٨المرجع نفسه، التعليق العام رقم  ٨
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لكل مـتهم بجريمـة أن      "ى أن    عل ١٤ من المادة    ٣وإضافة إلى ذلك تنص الفقرة      . لألشخاص المعوزين 
  .بالضمانات الدنيا التي تنص عليها تلك المادة" يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة

دون أي  " مشاركة كل مواطن في شئون الحياة العامة على قدم المسـاواة             ٢٥وتضمن المادة   
 ٩." معقولةدون قيود غير وب٢وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 

. لألقليات اإلثنيـة والدينيـة واللغويـة    من العهد توفر حماية صريحة       ٢٧وأخيرا فإن المادة    
  ووفقا لهذه المادة،

 أن يحرم األشخاص المنتسبون إلى األقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم            ...ز  ال يجو "
الشتراك مـع األعضـاء     الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، با         

  ١٠."اآلخرين في جماعتهم
  

والثقافيـة،  العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة         ٤-٢
١٩٦٦  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة          ٢ من المادة    ٢بموجب الفقرة   
  :والثقافية، تتعهد الدول األطراف بأن

صوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسـبب           تضمن جعل ممارسة الحقوق المن    "
العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غيـر سياسـي، أو                  

  ."األصل القومي أو االجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباب

ية، تتعهد الدول األطراف في     وتمشيا مع أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس        
   ٣العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بمقتضى المادة 

بضمان مساواة الذكور واإلناث في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة             "
  ."والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد

 منصفا، ومكافأة متساوية لدى     أجرا"التي تضمن   ’ ١’) أ(٧كما يرد مبدأ عدم التمييز في المادة        
تساوى قيمة العمل دون أي تمييز، على أن يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل ال تكون أدنـى                  

وأخيرا فإن المادة   ." من تلك التي يتمتع بها الرجل، وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل             
وى الجميع في فرص الترقية، داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى مالئمـة، دون             تسا"من العهد تضمن    ) ج(٧

   ١١."إخضاع ذلك إال العتباري األقدمية والكفاءة
  

  .١٦٢-١٥٧، الصفحات )٢٥المادة  (٢٥المرجع نفسه، التعليق العام رقم  ٩                                                           
  .١٥٠-١٤٧، الصفحات )٢٧المادة  (٢٣انظر أيضا التعليق العام رقم . المرجع نفسه ١٠
ليقات العامة التالية في  لالطالع على آراء لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المتعلقة بالتمييز، انظر على وجه الخصوص التع١١

؛ ٢١-١٨، الصفحات ))١(٢المادة (طبيعة التزامات الدول األطراف  (٣التعليق العام رقم : مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة
، الصفحات )ص المصابون بعجز األشخا (٥؛ والتعليق العام رقم ٢٧-٢٢، الصفحات ))١(١١المادة (الحق في السكن الالئق  (٤والتعليق العام رقم 

الحق في الغذاء  (١٢؛ والتعليق العام رقم ٤٨-٣٨، الصفحات )الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لكبار السن (٦؛ والتعليق العام رقم ٣٨-٢٨
الحق  (١٤؛ والتعليق العام رقم ٨٩-٧٤ات ، الصفح))١٣المادة (الحق في التعليم  (١٣؛ والتعليق العام رقم ٧٤-٦٦، الصفحات ))١١المادة (الكافي 

  .١٠٩-٩٠، الصفحات ))١٢المادة (في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه 
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  ١٩٦٥ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ٥-٢
تمييـز  ال" بتعبير   يقصدألغراض االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري،          

  :١ من للمادة ١، وفقا للفقرة "العنصري
 العرق أو اللـون أو النسـب أو         أساسأي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على           

 عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان     أواألصل القومي أو اإلثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل         
مساواة، في الميدان السياسي أو      ال قدموالحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على         

ـ     ميدانأو في أي    االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي       ."  العامـة  اة آخر من ميادين الحي
  )التشديد مضاف(

ال تسري على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير              "على أن االتفاقية    
 أحكام هذه   منيحظر تفسير أي حكم     "و) ١ من المادة    ٢الفقرة  " ( جانب أية دولة طرف فيها     منالمواطنين  

 فيما يتعلق بالجنسية أو     األطرافاالتفاقية بما ينطوي على أي مساس باألحكام القانونية السارية في الدول            
؛ أضـيف   ٣المادة  " ( ضد أية جنسية معينة    تمييزشرط خلوة هذه األحكام من أي       المواطنة أو التجنس،    

وال تشمل  " ميدان الحياة العامة  "إلشارة إلى أن االتفاقية ال تسري إال على التمييز في           كما تجدر ا  ). التشديد
  .من حيث المبدأ التمييز في الحياة الخاصة

وتنظم االتفاقية ببعض التفصيل التزامات الدول األطراف بالقضاء على التمييـز العنصـري             
ادية واالجتماعية والثقافية التي البد من التمتع        أهم الحقوق المدنية والسياسية واالقتص     ٥وتورد في المادة    

  ١٢." أو األصل القومي أو اإلثنياللوندون تمييز بسبب العرق أو "بها 

  
  ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  ٦-٢

  :  من اتفاقية حقوق الطفل على أن٢ من المادة ١تنص الفقرة 
ها لكل طفل يخضع لواليتها     تحترم الدول األطراف الحقوق الموضحة في هذه االتفاقية وتضمن        "

دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القـانوني     
عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصـلهم القـومي أو                    

  "راإلثني أو االجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخ

  .ال يجوز أن يستند إليها التمييزإلى األسس التي " عجز"وأضيفت هنا عبارة 
  : من االتفاقية، ينبغي على الدول األطراف أن تتخذ٢ من المادة ٢وبموجب الفقرة 

جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقـاب القائمـة               "
ل أو األوصياء القانونيين عليـه أو أعضـاء األسـرة، أو            على أساس مركز والدي الطف    

  ."أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم

مجموعة التعليقات العامة تفسير لجنة القضاء على التمييز العنصري لالتفاقية، انظر خاصة التوصيات التالية في  لمزيد من التفاصيل عن كيفية ١٢                                                           
، ))١(١المادة (؛ والتوصية العامة الرابعة عشرة ١٨٢، الصفحة )غير المواطنين(التوصية العامة الحادية عشرة : مم المتحدةالصادرة عن األ

 ،)٣المادة (؛ والتوصية العامة التاسعة عشرة ١٨٥ و١٨٤، الصفحتان )٤المادة (؛ والتوصية العامة الخامسة عشرة ١٨٤ و١٨٣الصفحتان 
، )الحق في تقرير المصير(؛ والتوصية العامة الحادية والعشرين ١٨٩ و١٨٨، الصفحتان )٥المادة (عامة العشرين ؛ والتوصية ال١٨٨الصفحة 

؛ والتوصية العامة الرابعة والعشرين ١٩٣ و١٩٢، الصفحتان )حقوق الشعوب األصلية(؛ والتوصية العامة الثالثة والعشرين ١٩١ و١٨٩الصفحات 
 ١٩٤، الصفحتان )أبعاد التمييز العنصري المتصلة بنوع الجنس(؛ والتوصية العامة الخامسة والعشرين ١٩٤لى  إ١٩٣، الصفحتان من )١المادة (
، الصفحات من )التمييز ضد الغجر(؛ والتوصية العامة السابعة والعشرين ١٩٥، الصفحة )٦المادة (؛ والتوصية العامة السادسة والعشرين ١٩٥و

  .٢٠٢ إلى١٩٦
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على أن يهدف، من بـين      ) د(٢٩وفيما يتعلق بتعليم الطفل، توافق الدول األطراف في المادة          
  :جملة أمور، إلى

تفـاهم والسـلم    إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح مـن ال           ) د"(
والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميـع الشـعوب والجماعـات اإلثنيـة              

  ."والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان األصليين

 من اتفاقية حقوق الطفل تحمي حقوق األقليات من خالل أحكام مشابهة            ٣٠وأخيرا فإن المادة    
ي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإن كانت غير متطابقة معها حيث تنص             من العهد الدول   ٢٥للمادة  

  :على ما يلي
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينيـة أو لغويـة أو أشـخاص مـن السـكان                    "

األصليين، ال يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك األقليات أو ألولئك السكان من الحق فـي               
بدينـه وممارسـة شـعائره، أو       اإلجهار  اد المجموعة، بثقافته، أو     أن يتمتع، مع بقية أفر    

 ١٣."استعمال لغته

  
  ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  ٧-٢

التمييز ضد  " من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مصطلح            ١تصف المادة   
  :بأنه" المرأة

يد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين           أي تفرقة أو استبعاد أو تقي     "
أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية فـي الميـادين السياسـية              

، أو تـوهين أو إحبـاط       أو في أي ميدان آخر    واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية     
نظر عن حالتها الزوجية وعلـى أسـاس        تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف ال       

  ).التشديد مضاف" (المساواة بينها وبين الرجل

 من الفصل الحادي عشر فإن ميدان انطباق هذه االتفاقيـة           ٢-٣وكما جاء في القسم الفرعي      
أرحب من ميدان انطباق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من حيـث تناولهـا أيضـا                  

  .بة في نطاق الحياة الخاصةلألفعال المرتك
وبالنظر إلى أهمية حقوق المرأة في مجال إقامة العدل والدور الذي تؤديه اتفاقية القضاء على               
جميع أشكال التمييز ضد المرأة في تعزيز تلك الحقوق فإنها تحظى باهتمام خاص في الفصـل الحـادي                  

 من حاالت التمييز بسبب نوع الجنس الذي        على أننا سنتناول في هذا الفصل العديد      . عشر من هذا الدليل   
  ١٤.تعالجه هيئات الرصد الدولية في إطار معاهدات حقوق اإلنسان العامة

مجموعة  الذي يتناول، من بين جملة أمور، التمييز، في ١لجنة حقوق الطفل بشأن أهداف التعليم، انظر تعليقها العام رقم  لالطالع على آراء ١٣                                                           
  .٢٦٢-٢٥٥، الصفحات التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة

مجموعة التعليقات العامة التوصيات التالية في  للتفاصيل المتعلقة بتفسير اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، انظر على وجه الخصوص ١٤
 ٢١١، الصفحتان )ختان اإلناث (١٤؛ والتوصية العامة رقم ٢٠٩، الصفحة )العنف ضد المرأة (١٢التوصية العامة رقم : الصادرة عن األمم المتحدة

، ))اإليدز( نقص المناعة المكتسب الزمةع ومكافحة متتفادي التمييز ضد المرأة في االستراتيجيات الوطنية لمن (١٥؛ والتوصية العامة رقم ٢١٢و
؛ ٢١٤ و٢١٣، الصفحتان )النساء العامالت بدون أجر في المشاريع األسرية الريفية والحضرية (١٦؛ والتوصية العامة رقم ٢١٣ و٢١٢الصفحتان 

 ٢١٦، الصفحات من )العنف ضد المرأة (١٩ة رقم ؛ والتوصية العام٢١٦ إلى ٢١٥، الصفحتان من )النساء المعوقات (١٨والتوصية العامة رقم 
الحياة  (٢٣؛ والتوصية العامة رقم ٢٣١ إلى ٢٢٢، الصفحات من )المساواة في الزواج والعالقات األسرية (٢١؛ والتوصية العامة رقم ٢٢٢إلى 

  . ٢٥١ إلى٢٤٤، الصفحات من )١٢المادة : صحة المرأة (٢٤؛ والتوصية العامة رقم ٢٤٤ إلى ٢٣٣، الصفحات من )السياسية والعامة
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إعالن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القـائمين علـى            ٨-٢
  ١٩٨١أساس الدين أو المعتقد، 

 والوجـدان  فكيـر الت حريـة  في الحق" من اإلعالن لكل إنسان      ١ من المادة    ١تضمن الفقرة   
 عـن  معتقده أو دينه إظهار وحرية يختاره، معتقد بأي أو بدين اإليمان حرية"، ويشمل هذا الحق     "والدين
وتـنص  ." سرا أو وجهرا جماعة، مع أو بمفرده سواء والتعليم، والممارسة الشعائر وإقامة العبادة طريق
 معتقد أو دين له يكون أن في حريته من ديح لقسر أحد تعريض وزجي ال" على أنه    ١ من المادة    ٢الفقرة  
 قـد لمـا   "إال  " معتقداته أو دينه إظهار في المرء حرية"إخضاع  ) ٣(١، بينما ال تجيز المادة      "اختياره من

 األخالق أو العامة الصحة أو العام النظام أو العام األمن لحماية ضرورية تكون حدود من القانون يفرضه
  ".األساسية ياتهموحر اآلخرين حقوق أو العامة

 قبـل  من" من اإلعالن على حق المرء في عدم التعرض للتمييز           ٢ من المادة    ١وتنص الفقرة   
." المعتقـدات  مـن  غيـره  أو الـدين  أسـاس  على شخص أو أشخاص مجموعة أو مؤسسة أو دولة أية

  : على ما يلي٢ من المادة ٢وألغراض اإلعالن، تنص الفقرة 
 أو الـدين  أساس على القائمان والتمييز التعصب "عبارة ىتعن اإلعالن، هذا مصطلح في"

 ويكـون  المعتقد أو الدين أساس على يقوم تفضيل أو تقييد أو استثناء أو ميز أي" المعتقد
 التمتع أو األساسية والحريات اإلنسان بحقوق االعتراف انتقاص أو تعطيل أثره أو غرضه

  ."المساواة من أساس على ممارستها أو بها

، يقوم مقرر خاص معين من لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسـان بفحـص              ١٩٨٧ذ عام   ومن
  ١٥.األفعال المرتكبة في كافة أنحاء العالم والتي تتعارض مع أحكام اإلعالن واقتراح تدابير تصحيحية
 مـن   ١٨وتجدر اإلشارة إلى أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين تحميها أيضا المـادة               

، اإلخالل بها فـي أي      )٢(٤لي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي ال يجوز، وفقا للمادة           العهد الدو 
وبطبيعة الحال فإن األحكام المتعلقة بالتمييز تنطبق بالكامل أيضا على هذه الحريـة         . ظرف من الظروف  

  .في الدول األطراف في العهد
  

أو إثنيـة وإلـى     إلى أقليات قومية     إعالن حقوق األشخاص المنتمين    ٩-٢
  ١٩٩٢، أقليات دينية ولغوية

حقـوق األشـخاص    تشدد الجمعية العامة لألمم المتحدة في الفقرة السادسة من ديباجة إعالن            
  : على أنإلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية المنتمين

 أو إثنية وإلـى  التعزيز واإلعمال المستمرين لحقوق األشخاص المنتمين إلى أقليات قومية      "
أقليات دينية ولغوية، كجزء ال يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطـار ديمقراطـي               
يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصـداقة والتعـاون فيمـا بـين                  

  ."الشعوب والدول

م  حكم القـانون  وهكذا فإن األمم المتحدة تعترف بأن النظام الدستوري الديمقراطي الذي يحتر         
  .وحقوق األقليات يؤدي دورا حاسما في تعزيز السلم واألمن الدوليين

لالطالع على عمل المقرر الخاص، انظر، على سبيل المثال، التقرير المقدم من المقرر الخاص عبد الفتاح عمور وفقا لقرار لجنة حقوق اإلنسان  ١٥                                                           
  ).E/CN.4/2001/63وثيقة األمم المتحدة  (2000/33
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على الدول أن تقوم، كـل فـي إقليمهـا،          " من اإلعالن على أنه      ١ من المادة    ١وتنص الفقرة   
ف بحماية وجود األقليات وهويتها القومية أو اإلثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظـرو             

تعتمـد  ، أن ١ من المادة ٢وتحقيقا لهذه الغايات، فإن على الدول، وفقا للفقرة ." الكفيلة بتعزيز هذه الهوية  
 بالتفصيل حقوق األشخاص المنتمين     ٣ و ٢وتبين المادتان   ." التدابير التشريعية والتدابير األخرى المالئمة    "

 التي ينبغي على الدول اتخاذهـا، بمفردهـا أو           التدابير ٧ إلى   ٤إلى أقليات محمية بينما تحدد المواد من        
  .بالتعاون مع بعضها بعضا، لتحقيق أهداف اإلعالن

   من اإلعالن،٢ من المادة ١ويكفي أن نشير على سبيل المثال إلى أنه، وفقا للفقرة 
المشـار  (يكون لألشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية             "

الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعالن      ) ا يلي باألشخاص المنتمين إلى أقليات     إليهم فيم 
وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعالنية، وذلـك بحريـة ودون             

  ."تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز

  

األحكام القانونية اإلقليمية المختارة التـي تضـمن .٣
ام القانون والحق فـي عـدمالحق في المساواة أم

  

  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  ١-٣
  : من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب على ما يلي٢تنص المادة 

 هذا الميثاق دون تمييـز      فييتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة         "
 الرأير أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو خاصة إذا كان قائما على العنص   

 أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو االجتماعي أو الثـروة أو المولـد أو                أي أو   السياسي
  "وضع آخر

 حماية  فيلكل فرد الحق    "وأن  " الناس سواسية أمام القانون   " صراحة على أن     ٣وتنص المادة   
  ).٣ من المادة ٢ و١ن الفقرتا" (متساوية أمام القانون

القضاء على " من الميثاق، تتعهد الدول األطراف كذلك بكفالة ١٨ من المادة   ٣وبموجب الفقرة   
  ."كل تمييز ضد المرأة

وبالنظر إلى أن الميثاق األفريقي يتناول أيضا حقوق الشعوب فمن المنطقي أن تنص 
مة ولها نفس الحقوق، وليس هناك كلها سواسية وتتمتع بنفس الكراالشعوب "على أن  ١٩المادة 

  ."شعب على شعب آخر ما يبرر سيطرة
  

  ١٩٩٠الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه،  ٢-٣
  : من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه حظرا عاما للتمييز حيث تنص على٣تتضمن المادة 

 هذا الميثاق دونما    حق كل طفل في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في          "
اعتبار لعنصر الطفل أو والديه أو األوصياء القانونيين عليه، أو لمجمـوعتهم اإلثنيـة أو               
لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو عالقاتهم أو آرائهم السياسية وغيـر السياسـية أو أصـلهم                 

  ." الوطني واالجتماعي أو ثروتهم أو مولدهم أو أي مركز آخر
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 ٥٧٩ العامين والمحامينوالمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 من ٢١ من المادة ١ على الدول األطراف، بمقتضى الفقرة وإضافة إلى ذلك، ينبغي
كافة التدابير المالئمة للقضاء على الممارسات االجتماعية والثقافية الضارة "الميثاق، أن تتخذ 
العادات والممارسات التي تنطوي ...الطفل وكرامته ونموه وتطوره، والسيما التي تؤثر على رفاه

  ."جنس أو غير ذلك من األوضاع السعلى تمييز للطفل على أسا
  

  ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  ٣-٣
بأن تحتـرم   " من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، تتعهد الدول األطراف          ١بموجب المادة   

  في المعاهدة " الحقوق والحريات المعترف بها
سة الحرة والكاملة لتلـك      لواليتها القانونية الممار   الخاضعينتضمن لكل األشخاص    وبأن  "

 بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين،           تمييزالحقوق والحريات دون أي     
 السياسية، أو األصـل القـومي أو االجتمـاعي، أو الوضـع             غيرأو اآلراء السياسية أو     

  ." اجتماعي آخروضعاالقتصادي، أو المولد، أو أي 

." الملكيـة " من االتفاقية األمريكية ال تتضمن مصـطلح         ١ادة  وخالفا للعهدين الدوليين فإن الم    
  ."الملكية"قد يغطي مجموعة من الحاالت أوسع من مصطلح " المركز االقتصادي"على أن مصطلح 

 من االتفاقية والتي بمقتضـاها يكـون لكـل          ٨ من المادة    ٢في الفقرة   " المساواة"وترد فكرة   
في ضمانات دنيا معينـة أثنـاء اإلجـراءات         " مساواة الكاملة على قدم ال  "شخص متهم بجرم جنائي الحق      

  .القضائية
 الحق  جميعا جميعا سواء أمام القانون، ومن ثم فلهم         الناس" على أن    ٢٤وأخيرا، تنص المادة    

  ."في الحماية المتساوية أمام القانون دون تمييز
  

ان فـي    البروتوكول اإلضافي الملحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنس       ٤-٣
  ١٩٨٨مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

يضيف البروتوكول اإلضافي الملحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقـوق            
عددا مـن الحقـوق     " بروتوكول سان سلفادور  "االقتصادية واالجتماعية والثقافية والمعروف أيضا باسم       

في العمل، والضمان االجتماعي، والصحة، والغذاء، والتعليم، وكذلك حـق          لالتفاقية األصلية، مثل الحق     
 والتي بمقتضاها فإن    ٣ويرد اإللزام بعدم التمييز في المادة       . المسنين والمعوقين في التمتع بحماية خاصة     

  في البروتوكول" تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة"الدول األطراف 
العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغـة، أو الـدين، أو            بسبب    دونما تمييز من أي نوع     "

، أو  الوضع االقتصادي الرأي سياسيا وغير سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو           
  ."وضع آخرالمولد، أو أي 

  
اتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المـرأة والمعاقبـة عليـه             ٥-٣

  ١٩٩٤والقضاء عليه، 
دان األمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه واستئصاله إلى القضاء           تهدف اتفاقية البل  

مـن  ) ب(و  ) أ(على العنف بسبب نوع الجنس في ميادين الحياة العامة والخاصة، وتنص في الفقـرتين               
الحق فـي عـدم     ... حق كل امرأة في عدم التعرض للعنف يشمل من بين جملة أمور           " على أن    ٦المادة  
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شكل من أشكال التمييز وحق المرأة في التحرر من أنماط السلوك والممارسات االجتماعية             التعرض ألي   
  ."والثقافية المستندة إلى مفاهيم الدونية والتبعية في النظر إليها وفي التعليم

 من االتفاقية بالتفصيل الواجبات التي تقع على الدول األطراف لمنـع            ٨ و ٧وتتناول المادتان   
وعلى الدول األطراف كـذلك عنـد اتخـاذ    . ف ضد المرأة والمعاقبة عليها واستئصالها  جميع أشكال العن  

  :٩التدابير المالئمة، وفقا للمادة 
أن تراعي على وجه الخصوص تعرض النساء للعنف لجملة أسباب، منها العرق أو الخلفية              "

هة للنسـاء   كما تولى اعتبارات مشاب   . اإلثنية أو مركزهن كمهاجرات أو الجئات أو نازحات       
المعرضات للعنف أثناء الحمل أو النساء المعوقات أو القاصرات أو المسنات أو المحرومات             

  ."اجتماعيا واقتصاديا أو المتضررات من النزاع المسلح أو المحرومات من حريتهن

وتتسم هذه االتفاقية بأهمية خاصة ألنها المعاهدة الدولية الوحيـدة التـي تتصـدى صـراحة                
  .كلة الخطيرة للعنف ضد المرأةوحصرا للمش

  
اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز ضـد             ٦-٣

 ١٩٩٩١٦المعوقين، 

تتمثل أهداف اتفاقية البلدان األمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المعوقين، كما هو  
 األشخاص المعوقين والقضاء عليهـا      منع جميع أشكال التمييز ضد    "منصوص عليها في المادة الثانية في       
  ":التمييز ضد المعوقين"وألغراض االتفاقية، يقصد بعبارة ." وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع

بسبب العجز أو سجل اإلصابة بالعجز أو الوضع الناتج عن          أي تمييز أو استثناء أو تقييد       "
ويستهدف أو  أو في الماضي    اإلصابة بعجز سابق أو فهم للعجز سواء في الوقت الحاضر           

للشخص المعـوق    عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية        أويستتبع تعطيل   
  )).أ) (٢(المادة األولى ( " لهابها أو ممارستهتمتعه أو 

  على أنه
ال يعتبر من قبيل التمييز أي تفريق أو تفضيل تلجأ إليه أي دولة طرف لتعزيز اإلدمـاج                 "

تطور الشخصي للمعوقين شريطة أال يشكل ذلك فـي ذاتـه تقييـدا لحـق               االجتماعي وال 
المـادة  " (المعوقين في المساواة وأال يجبر المعوقون على قبول هذا التفريق أو التفضـيل            

  )).ب) (٢(األولى 
  

  ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  ٧-٣
ق اإلنسان العامة األخرى من حيث      تختلف االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان عن معاهدات حقو       

إنها ال تتضمن حظرا مستقال للتمييز ولكنه مجرد حظر مرتبط بالتمتع بالحقوق والحريـات التـي تكفلهـا                  
ويعني ذلك أن المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان ال تختص بالنظر في           . االتفاقية والبروتوكوالت الملحقة بها   
  : على ما يلي١٤وتنص المادة . سة هذه الحقوق والحرياتادعاءات التمييز التي ال تتصل بممار

ألي سـبب، مثـل     دون تمييز   في هذه االتفاقية    الحقوق والحريات الواردة    بالتمتع  ضمان   "
 أو األصل    أو غير السياسي   العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي         الجنس أو   

  ."أو الثروة أو الميالد أو أي وضع آخرية  أو االنتماء ألقلية وطنالوطني أو االجتماعي
: ؛ انظر الموقع التالي على اإلنترنت٢٠٠١سبتمبر / أيلول١٤ية التي بدأ نفاذها في  على االتفاق٢٠٠٢يونيو / حزيران١٧ صدقت تسع دول في ١٦                                                           
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االنتمـاء ألقليـة    " يشمل   ١٤ومن المهم مالحظة أن حظر التمييز المنصوص عليه في المادة           
 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسـية        ٢٦و) ١(٢ في المادتين    صراحة، وهو حظر ال يرد      "وطنية

 من الميثاق األفريقـي لحقـوق اإلنسـان         ٢سان أو المادة     من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلن     ١أو المادة   
وهي عبـارة أضـيق   " جماعة إثنية"على أن الحكم األخير كما هو وارد أعاله يستعمل عبارة           . والشعوب

  ."أقلية"نطاقا من كلمة 
على أن الدول األعضاء في مجلس أوروبا قد اتخذت خطوات مهمة لمعالجة الثغرة السـالفة               

 ٢٠٠٠نـوفمبر   / تشرين الثـاني   ٤ففي الذكرى الخمسينية إلقرار االتفاقية نفسها في        . قيةالذكر في االتفا  
 الملحق باالتفاقية األوروبية والذي يتضمن حظرا عاما للتمييز         ١٢أقرت الدول األعضاء البرتوكول رقم      

  :على النحو التالي
 تمييـز ألي     يجب ضمان التمتع بأي حق من الحقوق الواردة بمقتضى القانون دونما           -١"

 أو غيـر    العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الـرأي السياسـي           سبب، مثل الجنس أو     
أو الثروة أو الميالد أو      أو االنتماء ألقلية وطنية       أو األصل الوطني أو االجتماعي     السياسي

  .أي وضع آخر

 ال يجوز ألي سلطة عامة أن تمارس التمييز ضد أي شخص ألي سبب من األسـباب                 -٢
  ."١الواردة في الفقرة 

ولم تصدق سوى   )). ١(٥المادة  (ويشترط البروتوكول عشر تصديقات قبل دخوله حيز النفاذ         
  ٢٠٠٢.١٧يونيو / حزيران١٧قبرص وجورجيا على البروتوكول منذ 

  
 والميثـاق االجتمـاعي     ١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبي لعـام       ٨-٣

  ١٩٩٦، )المنقح(األوروبي 
 عوضا عن الميثـاق االجتمـاعي       ١٩٩٦اق االجتماعي األوروبي المنقح لعام      لم يستخدم الميث  

وتضيف النسخة المنقحة، من بين جملة أمور،  حقوقا اجتماعيـة جديـدة إلـى              .  إال تدريجيا  ١٩٦١لعام  
، وهـو   )٣٠المـادة   (، مثل الحق في الحماية ضد الفقر والحرمان         ١٩٦١الحقوق القائمة في معاهدة عام      

  .يز عانى منه عدد متزايد من الناس في البلدان الصناعية في أواخر القرن الماضينوع من التمي
 منطوق أي من أحكامه حظرا عاما للتمييز، بيد أن ن، ال يتضم ١٩٦١وفيما يتعلق بميثاق عام     

  الدول الموقعة تعلن في الفقرة الثالثة من الديباجة عن موافقتها على أنه
جتماعية دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو           ضمان التمتع بالحقوق اال    ينبغي"

  ).التشديد مضاف" (الدين الرأي السياسي أو األصل القومي أو المنشأ االجتماعي

على أن المادة هاء في الجزء الخامس من الميثاق بصيغته المنقحة تتضمن حكما ينص علـى                
  عدم التمييز وبمقتضاه

 هذا الميثاق دون تمييز ألي سبب، مثـل العنصـر أو            يضمن التمتع بالحقوق الواردة في    "
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل القومي أو 

  ."المنشأ االجتماعي أو الصحة أو االنتماء ألقلية قومية أو المولد أو أي وضع آخر

عد من قبيل التمييز أي معاملـة تمييزيـة         ال ت "وينص التذييل المرفق بالميثاق المنقح على أنه        
  ."مستندة إلى أهداف ومبررات معقولة

 .int.coe.www://http/: لمعرفة حالة التصديقات، يرجى الرجوع إلى موقع مجلس أوروبا على شبكة اإلنترنت ١٧                                                           



 عدل الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة ال- الفصل الثالث عشر

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٥٨٢

 ١٩٦١وبالمقارنة مع اإلشارة غير الملزمة قانونا إلى مبدأ عدم التمييز في ديباجة ميثاق عام               
جاءت الدول األعضاء في مجلس أوروبا بعد إقرار الميثاق المنقح لتعلن عن اإلقرار الكامل لمبدأ عـدم                 

  .يز في ميدان الحقوق االجتماعيةالتمي
  

  ١٩٩٤االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية،  ٩-٣
أول "تمثل االتفاقية اإلطارية لحماية األقليات الوطنية صكا فريدا من نوعه بالنظر إلـى أنهـا       

من هـذه    ١ كما توضح المادة     ١٨."صك متعدد األطراف وملزم قانونا لحماية األقليات الوطنية بشكل عام         
حماية األقليات الوطنية والحقوق والحريات لألشخاص المنتمين إلى تلـك األقليـات تشـكل    "االتفاقية أن   

." جزءا ال يتجزأ من الحماية الدولية لحقوق اإلنسان وهي بذلك ال تخرج عن نطـاق التعـاون الـدولي                  
  :وإضافة إلى ذلك تشير الفقرة السادسة من ديباجة االتفاقية إلى ما يلي

ينبغي على أي مجتمع قائم على التعددية والديمقراطية الحقيقية أال يحترم فقـط الهويـة               "
اإلثنية والثقافية واللغوية والدينية لكل شخص ينتمي إلى أقلية وطنية، بل ينبغي عليه أيضا              

  ."هيئ الظروف المالئمة لتمكينهم من التعبير عن هذه الهوية والحفاظ عليها وتنميتهايأن 

. ة أخرى، قد يلزم اتخاذ تدابير إيجابية ملموسة لكفالة الحماية الواجبة لألقليات الوطنية            وبعبار
يبـين  " االتفاقية اإلطارية "وعلى الرغم من أن هذه االتفاقية تعد معاهدة دولية ملزمة قانونا فإن مصطلح              

عضاء ويجب إعمالها من    ال تنطبق مباشرة في النظم الداخلية للدول األ       "بوضوح أن المبادئ الواردة فيها      
 ومن بين ما يرد في القسم الثاني من أحكـام           ١٩."خالل التشريعات الوطنية والسياسات الحكومية المالئمة     

  : التمييز حيث تنص على ما يلي٤برنامجية بالدرجة األولى، تتناول المادة 
ساواة  تتعهد األطراف بأن تضمن لألشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية الحق في الم            -١"

وفي هذا الصدد يحظر التمييز بسبب . أمام القانون والتساوي في حق التمتع بحماية القانون   
  .االنتماء إلى أقلية وطنية

 تتعهد األطراف بأن تقر، عند اللزوم، تدابير كافية من أجل تعزيز المسـاواة الفعليـة                -٢
سية والثقافية بين األشخاص    والكاملة في كافة ميادين الحياة االقتصادية واالجتماعية والسيا       

المنتمين إلى أقلية وطنية وبين األشخاص المنتمين إلى األغلبية، وتراعي في هذا الصـدد              
  .على النحو الواجب الظروف المحددة لألشخاص المنتمين إلى أقليات وطنية

  .٢ ال تعتبر من قبيل األعمال التمييزية التدابير المتخذة وفقا للفقرة -٣

ي المساواة أمام القانون وبمقتضى القانون، بما في ذلك حظر التمييز، يمثل الحق ف
  :مبدءا جامعا

 أساسيا للسالم واألمن الدوليين؛ •

شرطا أساسيا للتمتع بحقوق اإلنسان سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم  •
 اجتماعية أم ثقافية؛

 .تلتزم الدول بضمانه وحمايته بموجب القانون الدولي •

  
  :على الموقع التالي" رية لحماية األقليات الوطنيةاالتفاقية اإلطا" انظر مقدمة ١٨                                                           

 htm.FCNMintro/Presentation/Eng/Minorities/int.coe.humanrights.www://http ١ ، الصفحة.  
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٩



  الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة العدل- الفصل الثالث عشر

 ٥٨٣ العامين والمحامينوالمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  

  في حاالت الطوارئزحظر التميي .٤

تتضمن أربع من المعاهدات التي نتناولها في هذا الفصل أحكاما تجيز للدول األطراف، رهنا              
بشروط معينة صارمة، عدم التقيد بااللتزامات القانونية الدولية المترتبـة عليهـا بمقتضـى المعاهـدات             

  :وفيما يلي األحكام ذات الصلة. المعنية
   من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٤ة الماد 
   من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان٢٧المادة  
   من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان١٥المادة  
  ١٩٩٦ والمادة واو من الميثاق المنقح لعام ١٩٦١ م من الميثاق االجتماعي األوروبي لعا٣٠المادة  

 موضوع عدم التقيد بالمعاهدات الثالث األولى في الفصـل السـادس            وسوف نتناول بالتحليل  
ونكتفي هنا باإلشارة إلى أنه ال يجوز السماح باتخاذ تدابير للتعطيل بموجب الفقرة             . عشر من هذا الدليل   

 هو العرق أو اللون     الوحيد تمييز يكون مبرره     "  من العهد الدولي إذا كانت تنطوي على          ٤ من المادة    ١
وهكذا فإن هذا الحكـم ال يشـمل        ). التشديد مضاف " (نس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي       أو الج 

  : من العهد٢٦و) ١(٢األسباب التالية الواردة في المادتين 
  الرأي السياسي أو غير السياسي 
  األصل القومي 
  الثروة 
  المولد أو أي وضع آخر 

صل االجتماعي والمولد كسببين إضافيين     إدراج األ "اقترحت شيلي   ) ١(٤وأثناء صياغة المادة    
ألنهـا  "وذلك  " الوحيد" واقترحت لبنان من جانبها حذف كلمة        ٢٠."لحظر التمييز حتى في حاالت الطوارئ     

 ٢١."تفيد ضمنا أن التمييز ال يجوز ألي سبب وحيد وارد في النص ولكنه يجوز ألي سببين معا

 المقترح اإلشارة إلى األصل االجتمـاعي       وقبلت المملكة المتحدة التي كانت قد قدمت مشروع       
ولكنها لم تقبل اإلشارة إلى النسب حيث قد تفرض قيود مشروعة في بعض الحاالت علـى األشـخاص                  "

 وفيما يتعلق بكلمـة     ٢٢."بسبب مولدهم في بلد أجنبي على الرغم من أنهم لم يعودوا من مواطني ذلك البلد              
قد يكون من السـهل أثنـاء حالـة         "حيث  "  على أهمية معينة   تنطوي"رأت المملكة المتحدة أنها     " الوحيد"

الطوارئ أن تقوم دولة بفرض قيود على مجموعة قومية معينة يتصادف في الوقت ذاته أنها مجموعـة                 
يبيت من غير الممكن لهذه المجموعة ادعاء تعرضها الضـطهاد مبـرره الوحيـد أسـباب                "و  " عرقية

لمملكة المتحدة على إضافة إشارة إلى توافق ا"وإضافة إلى ذلك كانت أورغواي تأمل في أن . ٤، الصفحة E/CN.4/SR.330 وثيقة األمم المتحدة ٢٠                                                           
). ٥الصفحة " (من أجل كفالة عدم التعارض مع المواد األخرى من العهد...األصل االجتماعي والمولد في الحكم الموصى به بشأن عدم التمييز

وبخاصة في صدد األصل "لي واتفقت فرنسا مع شي). ٨الصفحة " (األصل االجتماعي"واتفقت لبنان مع المقترح الشيلي على إدراج عبارة 
  ).٧الصفحة " (االجتماعي

  .٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢١
  .١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢



 عدل الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة ال- الفصل الثالث عشر

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٥٨٤

لمتحدة رأت شيلي وأوروغواي عدم استصواب اإلشـارة إلـى           وعلى ضوء تعليقات المملكة ا     ٢٣."عرقية
  ٢٤.ةفي المادة المعني" المولد"

***** 

من االتفاقية األمريكية، أال تنطـوي      ) ١ (٢٧والبد لتدابير التعطيل، لكي ال تتنافى مع المادة         
ـ ." العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي           بسبب  "على تمييز    رق الوحيـد   والف

  ."الوحيد"العهد الدولي في هذا الصدد هو عدم وجود كلمة ) ١ (٤بينها وبين المادة 
***** 

 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ال تتضمن أي إشـارة           ١٥ من المادة    ١على أن الفقرة    
جهها حاالت طوارئ   وال يمكن أن تعني هذه الثغرة أنه يجوز للدول المتعاقدة عندما توا           . إلى حظر التمييز  

وهناك شروط أخرى، مثل التناسب الصارم، ال تـرجح         . عامة حقيقية أن تتنصل عمدا من حظر التمييز       
في " التمييز"وإضافة إلى ذلك، كما سيرد أدناه، فإن تفسير مصطلح       . كثيرا مشروعية هذه التدابير التقييدية    

  .ررات معقولة لتحقيق أغراض موضوعية، يستثني أي ميز ال يستند إلى مب١٤ذاته، كما في المادة 
  وال المـادة واو      ١٩٦١ من الميثاق االجتماعي األوروبي لعام       ٣٠وأخيرا، ال تتضمن المادة     

  .من الميثاق المنقح أي إشارة إلى مبدأ عدم التمييز
***** 

وفيما يخص عدم وجود حكم يتعلق بالتنصل في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشـعوب              
ال يجيز للدول األطـراف عـدم التقيـد         "أت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن الميثاق         فقد ر 

وهكـذا ال يجـوز للدولـة التـذرع         . بااللتزامات المترتبة عليها بموجب المعاهدة أثناء حاالت الطوارئ       
ثـاق  بالحرب األهلية كمبرر النتهاك أو التغاضي عن انتهـاك الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي المي                 

 ويعني ذلك أنه يجب في كل األوقات أن تنفذ على الوجه األكمـل أحكـام عـدم التمييـز                    ٢٥."األفريقي
  . من الميثاق١٩ و٣ و٢المنصوص عليها في المواد 

***** 

 ال يخرج عن نطاق هذا الـدليل،        بمعناه  الدقيق  وعلى الرغم من أن القانون اإلنساني الدولي        
 ١٩٤٩لتمييز يسير كخيط أحمر في اتفاقيـات جنيـف األربـع لعـام              تجدر اإلشارة إلى أن مبدأ عدم ا      

ويرد هذا المبدأ على وجه الخصوص في األحكـام         . ١٩٧٧ اإلضافيين الملحقين بها لعام      نوالبروتوكولي
  :التالية
   من اتفاقيات جنيف األربع؛٣المادة المشتركة  
  ؛١٩٤٩لعام ) جنيف الثالثةاتفاقية  (نيف بشأن معاملة أسرى الحربجاتفاقية  من ١٦المادة  
اتفاقيـة جنيـف    ( من اتفاقية جنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقـت الحـرب              ٢٧المادة   

  ؛١٩٤٩لعام ) الرابعة

  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢٣                                                           
  .١١ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤
٢٥ ACHPR, Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés v. Chad, Communication No. 74/92, decision adopted 

:  of the decision as published at40. , para50. , p1995th Ordinary session, October 18during the 
html.acomm_decisions/ahrdb/chr/za.ac.up.www://http .  



  الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة العدل- الفصل الثالث عشر

 ٥٨٥ العامين والمحامينوالمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 ١٢البرتوكول اإلضافي الملحق باتفاقيـات جنيـف المعقـودة فـي            من  ) ١ (٧٥و) ١ (٩المادتان   
 ؛)البروتوكول األول (سلحة الدولية والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الم١٩٤٩أغسطس /آب

 ١٢المعقودة في    البرتوكول اإلضافي الملحق باتفاقيات جنيف    من  ) ١٢ (٧و) ١(٤و) ١ (٢المادتان   
 ).البروتوكول الثاني ( والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية١٩٤٩أغسطس /آب

ارم بأن تحترم، حتى في أحلك الظـروف        وتبين هذه األحكام أن الدول المعنية عليها التزام ص        
وفي أشد النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، معايير إنسانية قانونية معينة، بما في ذلك الحـق فـي    

  .معاملة متساوية ومبدأ عدم التمييز

يجب من حيث المبدأ احترام الحق في المساواة أمام القانون والحق في عدم التمييز 
بما في ذلك في حاالت الطوارئ العامة وفي أوقات النزاعات في كل األوقات، 

 .المسلحة الدولية وغير الدولية

  

 المعنى العام للمساواة وعدم التمييز .٥

عدم التمييز باإلضـافة إلـى      "كما أشرنا أعاله وكما أكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فإن           
بحماية القانون دونما تمييز يشكل مبدءا أساسيا وعاما لحمايـة          المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع       

 على أنه عند مناقشة مسألة المساواة وعدم التمييز من األساسي أن ندرك أنـه علـى                 ٢٦."حقوق اإلنسان 
 من اإلعالن العـالمي لحقـوق اإلنسـان         ٢الرغم مما قد توحي به على وجه الخصوص صياغة المادة           

دولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية، فـإن التفريـق بـين األشـخاص              من العهد ال  ) ١(٢والمادة  
ويستند ذلـك إلـى     . ومجموعات األشخاص ال يمكن أن نعتبره كله تمييزا بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح           

 شـريطة أن    صالسوابق القضائية لهيئات الرصد الدولية والتي ترى أنه يجوز تبرير التمييز بين األشخا            
  .معقوال وتفرضه أغراض موضوعية ومشروعةيزا يمتيكون 

في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أعربـت         " التمييز"وفيما يتعلق بمصطلح    
  اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن 

المستخدم في العهد ينبغي أن يفهم أن المقصود منه هو أي           " التمييز"اعتقادها بأن مصطلح    "
الجنس أو اللغـة     العرق أو اللون أو      أساسيقوم على    تقييد أو تفضيل     تفريق أو استثناء أو   

االجتماعي أو الثروة أو    أو األصل القومي أو     أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي         
حقـوق  جميع   عرقلة االعتراف ب   أوويستهدف أو يستتبع تعطيل     المولد أو أي وضع آخر      

 ٢٧."ا على قدم المساواةبها أو ممارستهاإلنسان والحريات األساسية أو التمتع 

ال يعني  ... التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة       "ومع ذلك، وكما تالحظ اللجنة، فإن       
وتدعم اللجنة هذا الرأي باإلشارة إلى أن أحكاما معينة من العهد نفسـه             . "نفس المعاملة في كل الحاالت    

الحكم بعقوبة اإلعدام على جـرائم       التي تحظر    ٦ من المادة    ٥تتضمن تمييزاً بين األشخاص، مثل الفقرة       
  ٢٨."تنفيذ هذه العقوبة بالحواملأو ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، 

  .١٣٤الصفحة ، ١، الفقرة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة في ١٨ انظر التعليق العام رقم ٢٦                                                           
  .؛ والتشديد مضاف١٣٥ من الصفحة ٧ المرجع نفسه، الفقرة ٢٧
  .؛ والتشديد مضاف١٣٦ و١٣٥، الصفحتان ٨ المرجع نفسه، الفقرة ٢٨
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إجراءات  يتطلب مبدأ المساواة في بعض األحيان أن تتخذ الدول األطراف         "وإضافة إلى ذلك،    
ومثـال  . اعد على إدامة التمييز الذي يحظره العهد       الظروف التي تسبب أو تس     إزالة لتقليل أو    تصحيحية

ذلك أنه في الدول التي يعاني فيها جزء معين من السكان من ظروف عامة تمنع أو تنتقص من تمـتعهم                    
وقـد تشـمل هـذه      . بحقوق اإلنسان، ينبغي على الدولة أن تتخذ إجراءات محددة لتصحيح تلك الظروف           

وعا ما من المعاملة المميزة في أمور محددة لمدة معينة مقارنـة            اإلجراءات منح هذا الجزء من السكان ن      
 بموجب العهد طالمـا اقتضـته الحاجـة         اتمايزا مشروع ومع ذلك فإن هذا اإلجراء يمثل       . ببقية السكان 

  ٢٩.لتصحيح التمييز الواقع بالفعل
جـب   من العهد في بالغات مقدمة بمو      ٢٦وعند النظر في االدعاءات بوقوع انتهاكات للمادة        

الحق في المساواة أمام القانون والمساواة في التمتع بحماية         "البروتوكول االختياري أكدت اللجنة على أن       
فالتمايز القـائم علـى أسـاس المعـايير         . القانون بدون تمييز ال يجعل من كل تمايز في المعاملة تمييزا          

 وهكذا، تقع على    ٣٠."٢٦ى المادة   المعقولة والموضوعية ال يعد من قبيل التمييز المحظور في إطار معن          
اللجنة، في الحاالت ذات الصلة التي تعرض عليها، مهمة البحث فيما إن كانت الدولة الطرف المعنية قد                 

  .التزمت بتلك المعايير
***** 

وفي األمريكتين بحثت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان المساواة فـي حـق التمتـع               
 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، وذلك في فتواها بخصوص          ٢٤ها المادة   بحماية القانون، كما تكفل   

وقامت محكمة البلدان األمريكيـة فـي هـذه         . التعديالت المقترحة ألحكام التجنس في دستور كوستاريكا      
  .الفتوى بإجراء بحث توجيهي وتفصيلي لمفاهيم التمييز والمساواة

 من االتفاقية األمريكية    ٢٤ه على الرغم من أن المادة       وأشارت المحكمة في أول األمر إلى أن      
 التي تنص على حظر عام للتمييـز فـي          ١ من المادة    ١ال تعبر عن نفس المفهوم الذي تعبر عنه الفقرة          

 تكرر بدرجة معينـة المبـدأ       ٢٤المادة  "ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في االتفاقية، فإن         
واعترافا بالمساواة أمام القـانون، تحظـر المحكمـة كـل           . ١من المادة    ١المنصوص عليه في الفقرة     

 وقدمت المحكمة بعد ذلك الشرح التالي ألصـل فكـرة           ٣١." قانوني صالمعامالت التمييزية الناشئة عن ن    
  :المساواة ومعناها

 تنبثق فكرة المساواة مباشرة من وحدة األسرة البشرية وترتبط بالكرامة الجوهريـة             -٥٥"
وال يمكن التوفيق بين هذا المبدأ وبين فكرة تفرد مجموعة معينة بالحق في معاملة              . للفرد

كما ال يمكن التوفيق بينها وبين فكرة       . مميزة على أساس التفوق المزعوم لهذه المجموعة      
وصف مجموعة ما بالدونية ومعاملتها بعدوانية أو إخضاعها بطرق أخرى للتمييـز فـي              

وال يجـوز إخضـاع     . آلخرين الذين ال يصنفون بنفس الطريقة     التمتع بالحقوق الممنوحة ل   
  .البشر لفروق في المعاملة تتنافى مع ما تفردهم وانتمائهم لنوع واحد

 ولما كانت المساواة وعدم والتمييز متأصلين في فكرة وحدة كرامة وقيمـة البشـر               -٥٦
 قبيـل التمييـز ألن      جميعا، يلزم عن ذلك أن الفروق في المعاملة القانونية ليست كلها من           

وترى المحكمـة   . الفروق في المعاملة ليست كلها في ذاتها اعتداء على الكرامة اإلنسانية          
في إطار المبادئ التي قد تستمد من الممارسة القانونيـة فـي            "األوروبية لحقوق اإلنسان،    

ـ          " عدد كبير من الدول الديمقراطية     ال "دما  أن التمايز في المعاملة ال يعتبر تمييـزا إال عن

  .؛ والتشديد مضاف١٣٦ من الصفحة ١٠ المرجع نفسه، الفقرة ٢٩                                                           
، الوثائق الرسمية ، في وثيقة األمم المتحدة )١٩٨٧ أبريل/ نيسان٩اآلراء المعتمدة في  (ابروكس ضد هولند.و.س، ١٧٢/١٩٨٤ البالغ رقم ٣٠

  .؛ والتشديد مضاف١٣، الفقرة ١٥٠، الصفحة A/42/40 ,للجمعية العامة، 
٣١ I-A Court HR, Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica, Advisory Opinion 

OC-4/84 of January 19, 1984, Series A, No. 4, p. 104, para. 54.  
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كما قد توجد حاالت عدم مساواة فعليـة قـد          ."...  إلى مبررات موضوعية ومعقولة    ديستن
تكون سببا مشروعا لعدم المساواة في المعاملة القانونية التي ال تشـكل انتهاكـا لمبـادئ                
. العدالة، بل قد تسهم في تحقيق العدالة أو حماية من يعانون من ضعف موقفهم القـانوني               

نه ال يعتبر من قبيل التمييز بسبب السن أو المركز االجتمـاعي أن يفـرض               ومثال ذلك أ  
القانون حدودا على األهلية القانونية للقاصرين أو األشخاص غير المؤهلين عقليـا الـذين              

  .يعجزون عن حماية أنفسهم

 وتأسيسا على ما سبق ال يقوم التمييز إذا كان التمايز في المعاملة يستند إلى غايـة                 -٥٧
. ءوعة وإذا لم يفض إلى وقوع حاالت تتنافى مع العدالة أو المنطق أو طبيعة األشـيا               مشر

ويلزم عن ذلك أنه ال تمييز في التمايز في معاملة الدولة لألفراد عندما تستند التصـنيفات                
تمايز حقيقي واضح وعندما توجد عالقة تناسبية معقولة بين التمايز وبين           المختارة إلى   

وقد ال تكون األهداف غير منصفة أو غير معقولـة،          . لقانونية قيد النظر  أهداف القاعدة ا  
أي أنها قد ال تكون تعسفية أو تحكمية أو استبدادية أو منافية لما هو جوهري من وحدة                 

  ٣٢."وكرامة البشر

  :إال أن المحكمة اعترفت بعد ذلك بالوقائع التي قد تواجهها الحكومات في مواقف محددة
من أنه ال يمكن إنكار ما قد يسببه سياق واقعي معين من صعوبة كبيـرة                على الرغم    -٥٨"

أو صغيرة في تحديد وقوع أو عدم وقوع الحالة المبينة في الفقرة السابقة، فمـن الصـحيح                 
أيضا، انطالقا من فكرة الوحدة والكرامة األساسية لألسرة البشرية، أنه يمكن تحديد ظروف             

ونحن . ام الخروج بدرجات متفاوتة على المعايير المبينة أعاله       تبرر فيها اعتبارات الرفاه الع    
هنا نتعامل مع قيم تتخذ أبعادا ملموسة في مواجهة الحاالت الحقيقية التي البد من تطبيق هذه                

  ٣٣."القيم فيها والتي تجيز في كل حالة هامشا معينا من التقدير في التعبير عنها

***** 

لمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان للمـرة األولـى المـادة          وعلى الصعيد األوروبي، تناولت ا    
 حيث رأت أن الضمان الوارد في تلك        اللغة البلجيكية من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان في قضية        ١٤

بـالحقوق والحريـات    "، ال يرتبط إال     ١٤ليس له وجود مستقل بمعنى أنه، بمقتضى أحكام المادة          "المادة  
التدابير التي تتماشى في ذاتها مع مقتضيات المادة التي تتضمن الحق أو     " على أن    ٣٤."يةالواردة في االتفاق  
 ألنهـا تتسـم بطـابع       ١٤تشكل خرقا لهذه المادة إذا فهمت باالقتران مـع المـادة            ...الحرية المعنية قد  

ص علـى   تشكل جزءا ال يتجزأ من كل مادة من المواد التي تـن           ] ١٤المادة  [ كما لو أن     ويبدو...تمييزي
  ٣٥."الحقوق والحريات

 تجرم كافـة    ١٤وأصدرت المحكمة األوروبية بعد ذلك الحكم التالي حول ما إن كانت المادة             
  :أنواع التمايز في المعاملة

فـإن  ) san distinction aucune( على الرغم من الصياغة العامة للنسخة الفرنسـية  -١٠"
والبد من قراءة   . الحريات المعترف بها   ال تمنع كل تمايز في ممارسة الحقوق و        ١٤المادة  

وإضافة إلـى   ). دونما تمييز (هذه النسخة على ضوء نص النسخة اإلنجليزية األكثر تقييدا          
 بـنفس   ١٤ذلك وعلى وجه الخصوص، لن نتوصل إال إلى نتائج باطلة إذا فسرنا المـادة               

 نحكم بما يتنافى مع     والواقع أننا قد  . الطريقة الفضفاضة التي قد تتضمنها النسخة الفرنسية      
االتفاقية على كل حكم من األحكام القانونية أو اإلدارية التـي ال تضـمن لكـل شـخص                  

  .؛ والتشديد مضاف٥٧ إلى ٥٥، الفقرات من ١٠٦ إلى ١٠٤ المرجع نفسه، الصفحات من ٣٢                                                           
  .١٠٦ من الصفحة ٥٨ المرجع نفسه، الفقرة ٣٣
٣٤ Eur. Court HR, Case “relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium” (Merits), 

judgment of 23 July 1968, Series A, No. 6, p. 33, para. 9.  
  .٩، الفقرة ٣٤ المرجع نفسه، الصفحة ٣٥
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وتواجه السلطات  . المساواة الكاملة في المعاملة في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها         
الوطنية المختصة في كثير من األحيان حاالت ومشاكل تدعو، بسبب الفـروق المتأصـلة              

وفضال عن ذلك، هناك بعض حاالت التفـاوت التـي ال           . ها، إلى حلول قانونية متفاوتة    في
ولذلك ال يمكن قبول التفسـير الفضـفاض        . يكون من شأنها إال تصحيح التفاوتات الفعلية      

  . الذي سبقت اإلشارة إليه أعاله

ين فـي   ومن المهم اآلن أن نبحث عن المعايير التي تمكن من تحديد ما إن كان تمايز مع               
وفي صدد هذه المسألة، ترى المحكمة، استنادا       .  أو ال يخالفها   ١٤يخالف المادة   ...المعاملة

إلى المبادئ التي قد تستمد من الممارسة القانونية لعدد كبير من الدول الديمقراطيـة، أن               
مبدأ المساواة في المعاملة يتعرض لالنتهاك إذا لم يستند التمايز إلى مبررات موضـوعية              

ويجب تقييم وجود هذه المبررات بالنسبة لما تستهدفه وما تستتبعه التدابير قيـد             . عقولةوم
ويجـب أال   . النظر، مع مراعاة المبادئ التي تسود في العادة في المجتمعات الديمقراطية          

يكون الغرض من أي تمايز في المعاملة عند ممارسة أي حق من الحقـوق المنصـوص                
 أيضـا لالنتهـاك     ١٤وتتعرض المادة   . توخي هدف مشروع  مجرد  علها في المعاهدة هو     

  .عدم وجود عالقة تناسبية معقولة بين الهدف والوسيلةعندما يثبت بجالء 

وفي محاولة اكتشاف وجود أو عدم وجود تمايز في حالة معينـة ال يمكـن للمحكمـة أن         
ة التـي عليهـا،   تتغاضى عن السمات القانونية والواقعية التي تميز حياة المجتمع في الدول   

وهي بـذلك ال يمكنهـا أن       . باعتبارها طرفا متعاقدا،أن تتحمل تبعة التدابير محل النزاع       
تضطلع بدور السلطات الوطنية المختصة ألنها لذلك ستغفل عن الطابع الفرعـي لآلليـة              

وتتمتع السلطات الوطنية بحرية اختيـار    . الدولية لإلنفاذ الجماعي المنشأة بموجب االتفاقية     
وال تخـتص المحكمـة إال      . لتدابير التي تراها مالئمة لتلك المسائل التي تنظمها االتفاقية        ا

  ٣٦."باستعراض مدى امتثال تلك التدابير لمقتضيات االتفاقية

على أن المحكمة األوروبية قد رأت ضرورة زيادة فهمها للتمييز وعلى الرغم من أنها ظلـت            
عندما تتفـاوت معاملـة الدولـة       " يتعرض لالنتهاك    ١٤المادة  تعتبر لفترة طويلة الحق المكفول بموجب       

، فإنها تعتبر   "لألشخاص في الحاالت المتشابهة بدون أن تستند في ذلك إلى مبررات موضوعية ومعقولة            
  وأن" ١٤أن ذلك ال يمثل الوجه الوحيد لحظر التمييز في المادة "اآلن أيضا 

قوق المكفولة بموجب االتفاقية تنتهكه الدول      الحق في عدم التعرض للتمييز في التمتع بالح       "
عندما ال تعامل األشخاص الذين تختلف حاالتهم كثيرا معاملة مختلفـة ال تسـتند إلـى                

   ٣٧".مبررات موضوعية ومعقولة

إال أن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قبلت، شأنها في ذلك شأن محكمة البلدان األمريكية              
الدول المتعاقدة بهامش معين من الحكم في تقدير ما إن كانت الفـروق فـي               تتمتع  "لحقوق اإلنسان، أن    

 ومـن   ٣٨."الحاالت المتشابهة على نحو آخر تبرر المعاملة المتمايزة والمدى الذي يصل إليه هذا التمايز             
ي قبل أن تعتبر المحكمة التمايز ف     " أسبابا قوية "ينبغي على الحكومة المدعى عليها أن تقدم        "ناحية أخرى،   

 ٣٩، وبخاصة إذا كان هذا التمايز ال يستند إال إلى نوع الجنس           ١٤المعاملة تفرقة مشروعة بموجب المادة      
  ٤٠.أو المولد خارج إطار الزواج

  .؛ والتشديد مضاف١٠، الفقرة ٣٥ إلى ٣٤ المرجع نفسه، الصفحتان من ٣٦                                                           
٣٧ Eur. Court HR, Case of Thlimmenos v. Greece, judgment of 6 April 2000, (unedited version of the judgment), para. 44; 

emphasis added.  
٣٨ Eur. Court HR, Case of Karlheinz Schmidt v. Germany, judgment of 18 July 1994, Series A, No. 291-B, pp. 32-33, para. 24.  
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٤٠ Eur. Court HR, Case of Inze v. Austria, judgment of 28 October 1987, Series A, No. 126, p. 18, para. 41.  



  الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة العدل- الفصل الثالث عشر
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وهذه بعض األحكام القانونية الرسمية التفصيلية بشأن فكرة المساواة في المعاملة وعدم التمييز             
 األحكام األساس الذي تستند إليه األمثلة المختارة أدناه من          وتشكل هذه . في القانون الدولي لحقوق اإلنسان    

السوابق القضائية للجنة المعنية بحقوق اإلنسان ومحكمة البلدان األمريكية والمحكمة األوروبيـة لحقـوق        
  :ويمكن تلخيص السوابق القضائية لتلك الهيئات على النحو التالي. اإلنسان

ز أن كل تمايز بين الناس غير قانوني بموجب ال يعني مبدأ المساواة وعدم التميي
  .القانون الدولي

  :التفرقة مشروعة ومن ثم فإنها قانونية شريطة أن
تتوخى هدفا مشروعا من قبيل اإلجراءات التصحيحية للتعامل مع التفاوتات  •

  الواقعية؛
 .تكون معقولة على ضوء هدفها المشروع •

لحقوق اإلنسان الغايات المزعومة تعتبر غير قانونية ومناقضة للقانون الدولي 
للمعاملة المتمايزة التي ال تستند إلى مبررات موضوعية والتدابير التي ال تتناسب مع 

  .تحقيق هدف مشروع
قد يتعين على الدول أن تعامل األشخاص الذين تختلف حاالتهم كثيرا معاملة متمايزة 

 .حتى تكفل الحق في المساواة

  

ة الدوليـة والتعليقـات القانونيـةالسوابق القضائي .٦
 المختارة بشأن الحق في المساواة وحظر التمييز

يبرز هذا القسم بعض القضايا الكثيرة المتعلقة بالتمييز والتي عالجتها حتى اآلن هيئات الرصد              
  .وانصب االهتمام الرئيسي على الهيئات ذات الطابع القضائي أو شبه القضائي. ةالدولية الرئيسي

تبدو بعض الحاالت المختارة غير مهمة نسبيا بالنظر إلى وجود الكثير مـن األشـخاص               وقد  
ومجموعات األشخاص الذين يعانون تمييزا كبيرا إلى أبعد الحدود مقارنة بما يعانيه بعض مـن نظـرت         

على أن السوابق القضائية تشير بوضوح إلى المسار الـذي ينبغـي            . هيئات الرصد الدولية في حاالتهم    
اعه في الحاالت األخرى التي يحتمل أن تكون أكثر خطورة، حيث إنها تحدد معايير قانونية عالميـة                 اتب

يمكن ويجب أن يسترشد بها المشرعون وأصحاب المهن القانونية في صـياغة القـوانين والتطبيـق                
 . وحظر التمييزةالعملي للحق في المساوا

  
  العنصر أو اللون أو األصل اإلثني ١-٦

  
  هانات العنصريةاإل ١-١-٦

 من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع       ٦ قد انتهكت المادة     ك أن الدنمار  أحمدتبين في قضية    
واشتكى مقدم البالغ، وهو مواطن دنمركي من أصل باكستاني، من أن نـاظر             . أشكال التمييز العنصري  

وكان الحادث قد   ." ن القردة عصابة م "المدرسة ومدرس آخر في المدرسة قد أطلقا عليه هو وأخيه عبارة            
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وقع في مبنى المدرسة بعد أن رفض الولدان، اللذان زعم أنهما كانا يثيران الضوضاء، االمتثال لطلـب                 
  ٤١.المدرس بمغادرة المكان حيث كانا ينتظران، ومعهما آلة تصوير فيديو، صديقا لهما كان يؤدي امتحانا

ضية بعد أن خلصت إلى أن األلفاظ المستخدمة وتقدم الشاكي ببالغ إلى الشرطة التي أوقفت الق
 كما  ٤٢.من قانون العقوبات الدنمركي بشأن عبارات السب والتحقير       ) ب (٢٦٦ال تقع ضمن نطاق القسم      
العبارة المستخدمة كان والبد أن تستخدم في سياق التوتر الذي شهدته الواقعـة             "أفاد خطاب الشرطة أن     

ى سب أو تحقير للعنصر أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني حيث             وينبغي أال تفهم على أنها تنطوي عل      
 ونتيجة لـذلك أيـد    ٤٣."يمكن أن تطلق أيضا على أشخاص دنمركيين ممن يسيئون التصرف مثل الشاكي           

   ٤٤.النائب العام قرار الشرطة
نظرا لعدم مواصلة الشرطة تحقيقاتهـا      "وانتهت لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى أنه         

القرار النهائي للنائب العام الذي ال يجوز الطعن فيه فقد حرم الشاكي من أي فرصة إلثبات ما إن كانت                   و
] حرمـت ] [قد[على أن الدولة الطرف     ] يستدل[ومن ذلك   . حقوقه بموجب االتفاقية قد تعرضت لالنتهاك     

 وأوصت اللجنة   ٤٥."صافالشاكي من الحماية الفعالية ضد التمييز العنصري وما يالزمها من وسائل االنت           
تكفل قيام الشرطة والنيابة العامة بإجراء تحقيقات سليمة في االتهامـات والشـكاوى             "الدولة الطرف بأن    

 مـن   ٤المـادة   ] بمقتضـى [المتعلقة بأعمال التمييز العنصري والتي ينبغي أن يعاقب عليهـا القـانون             
  ٤٦."االتفاقية

  
  الحق في حرية التنقل واإلقامة ٢-١-٦

 والتي أقيمت أيضا بمقتضى االتفاقيـة الدوليـة         كوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكية   ية  في قض 
للقضاء على التمييز العنصري، اشتكى مقدم البالغ من وقوع انتهاكات ألحكام االتفاقية نتيجـة قـرارين                

رار في أراض اتخذتهما بلديتان في سلوفاكيا لمنع المواطنين المنتمين إلى جماعة الغجر العرقية من االستق
  ٤٧.بل ومنع أحد القرارين مواطني الغجر من دخول القرية. كل منهما

) ١) (د(٥وبعد االطالع على نص القرارين، خلصت اللجنة إلى أنهما يمثالن انتهاكا للمـادة              
 أو  اللـون دون تمييز بسبب العرق أو      "من االتفاقية والتي تضمن حق الجميع في حرية الحركة واإلقامة           

على الرغم من أن صيغة القرارين تشير صـراحة إلـى           "ورأت المحكمة أنه    ." قومي أو اإلثني  األصل ال 
الغجر الذين كانوا يستوطنون من قبل البلديتين المعنيتين، فإن السياق الذي تستخدم فيه هذه الصياغة يشير          

ـ     ٤٨."بجالء إلى منع الغجر اآلخرين من اإلقامة على قدم المساواة          ت أن القـرارين     على أن اللجنة الحظ
 من دستور الجمهورية السـلوفاكية  ٢٣ وأن المادة ١٩٩٩أبريل  / في نيسان  االمطعون فيهما قد تم إلغاؤهم    

باتخاذ التـدابير الالزمـة     "وأوصت اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف       . يكفل الحق في حرية التنقل واإلقامة     

 للجمعية ، الوثائق الرسمية، وثيقة األمم المتحدة )٢٠٠٠مارس / آذار١٣اعتمدت الفتوى في  (أحمد ضد الدنمرك.ك، ١٦/١٩٩٩ البالغ رقم ٤١                                                           
  .١- ٢، الفقرة ١١٠، الصفحة A/55/18 ,العامة، 

  .١١٦ من الصفحة ٣-٦ باالقتران مع الفقرة ٤- ٢ و٢-٢، الفقرتان ١١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٤٢
  .٤-٢، الفقرة ١١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٤٣
  .٥-٢، الفقرة ١١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٤٤
  .٤-٦، الفقرة ١١٦ المرجع نفسه، الصفحة ٤٥
  .٩، الفقرة ١١٦لمرجع نفسه، الصفحة  ا٤٦
، الوثائق ، وثيقة األمم المتحدة )٢٠٠٠أغسطس / آب٨الفتوى الصادرة في  (كوبتوفا ضد الجمهورية السلوفاكية. أ، ١٣/١٩٩٨ البالغ رقم ٤٧

  .٣- ٢ إلى ١- ٢، الفقرات من ١٣٧، الصفحة A/55/18 ,الرسمية للجمعية العامة، 
  .١-١٠لفقرة ، ا١٤٩ لمرجع نفسه، الصفحة ٤٨
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ريـة التنقـل وإقامـة الغجـر الخاضـعين          لكفالة القضاء تماما وفورا على الممارسات التي تقيد من ح         
  ٤٩."لواليتها

  
  التمييز العنصري واإلثني في إنفاذ القوانين ٣-١-٦

الحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري مع القلق في تعليقاتها الختامية علـى التقـارير               
ـ   "الدورية األولى والثانية والثالثة المقدمة من الواليات المتحدة          ية التـي ترتكبهـا     حوادث العنف والوحش

الشرطة، بما في ذلك حاالت الوفاة الناجمة عن فرط استخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفـاذ                 
ولذلك أوصت اللجنـة أن تقـوم       ." القوانين، وهو ما يؤثر بصفة خاصة على مجموعات األقلية واألجانب         

لمالئم لقوات الشرطة بهدف مكافحة النعرات      باتخاذ تدابير فورية وفعالة لكفالة التدريب ا      "الدولة الطرف   
. التي قد تفضي إلى التمييز العنصري وانتهاك الحق في أمن الشخص على نفسه فـي نهايـة المطـاف                  

اللجنة كذلك باتخاذ إجراءات صارمة لمعاقبة العنف الذي تحركه دوافـع عنصـرية وكفالـة               ] أوصت[و
الحق في التماس تعويض عادل وكاف عن كل مـا          وصول الضحايا إلى وسائل انتصاف قانونية فعالة و       

  ٥٠."لحق بهم من أضرار جراء تلك األفعال
أن أغلبية نزالء السجون الفيدرالية وسجون الواليات والسـجون        "كما الحظت اللجنة مع القلق      

من أفراد األقليات اإلثنية والقومية وأن معدل الحبس مرتفع علـى وجـه             ] الواليات المتحدة [الوطنية في   
وأوصت اللجنة بـأن تقـوم الدولـة       ." لخصوص بين األمريكيين المنحدرين من أصول أفريقية وأسبانية       ا

باتخاذ إجراءات صارمة لضمان حق كل شخص في معاملة متساوية أمام المحاكم وغيرها مـن               "الطرف  
 اللجنـة   وأوصت." أجهزة إقامة  العدل بدون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو األصل القومي أو اإلثني              

أن ارتفاع معدل الحبس ليس ناشئا عن الحرمان االقتصادي واالجتماعي          ] الدولة الطرف [بأن تكفل   "كذلك  
  ٥١."والتعليمي الذي تعاني منه هذه المجموعات

وفقا للمقرر الخاص للجنة    "وأخيرا الحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري مع القلق أنه           
خارج نطاق القانون واإلعدام التعسـفي واإلعـدام        معني بعمليات اإلعدام    األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ال    

 فإن هناك ارتباط مثير للقلق بين عنصر الضحية والمدعى عليه وبين الحكم بعقوبة اإلعدام،               دون محاكمة 
اللجنـة  ] حثـت [و. والسيما في واليات مثل أالباما وفلوريدا وجورجيا ولويزيانا وميسيسيبي وتيكسـاس          

الطرف على أن تكفل، ربما عن طريق فرض وقف اختياري، عدم فرض أي عقوبة إعدام نتيجة                الدولة  
التحيز العنصري من جانب النيابة والقضاء والمحلفين والمحامين أو نتيجة وضع الحرمان االقتصـادي              

  ٥٢."واالجتماعي والتعليمي لألشخاص المدانين
  

  ية واالجتماعية والثقافيةالتمييز العنصري في كفالة الحقوق االقتصاد ٤-١-٦
أعلنت لجنة القضاء على التمييز العنصري في مالحظاتها الختامية علـى التقريـر الـدوري               

اللجنة معنية بإيالء نفس االهتمام للحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة          "الرابع عشر المقدم من الدنمرك أن       
واللجنة يقلقلهـا علـى وجـه       ]. مييز العنصري من اتفاقية القضاء على الت     [٥والثقافية الواردة في المادة     

." الخصوص مستوى البطالة بين األجانب وصعوبة حصول أفراد األقليات اإلثنية على فـرص العمـل              
على الرغم من أن الدولة الطرف غير ملزمة بتقديم تصاريح عمـل للمقيمـين              "وأشارت اللجنة إلى أنه     

  .٣- ١٠، الفقرة ١٤٩ المرجع نفسه، الصفحة ٤٩                                                           
الواليات المتحدة األمريكية، في وثيقة األمم :  انظر النسخة غير المحررة للمالحظات الختامية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري٥٠

  .١٥، الفقرة CERD/C/59/Misc.17/Rev.3المتحدة 
  .١٦ المرجع نفسه، الفقرة ٥١
  .١٧المرجع نفسه، الفقرة  ٥٢
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الذين يحصلون على تصاريح عمـل للتمييـز فـي          األجانب، فإن عليها أن تضمن عدم تعرض األجانب         
  ٥٣."فرص حصولهم على العمل

واتخذت نفس اللجنة موقفا صارما في مالحظاتها الختامية على التقارير الدورية العاشرة والحادية             
لحجم التمييز المتواصل الـذي     "عشرة والثانية عشرة المقدمة من استراليا والتي أعربت فيها عن قلقها الشديد             

وأعربـت اللجنـة عـن      . جهه االستراليون األصليون في التمتع بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية        يوا
 ٢,١استمرار قلقها الشديد إزاء حجم التفاوت الكبير الذي ما زال يعاني منه سكان أصليون ال يمثلون سـوى                   

اللجنة بأن تكفل الدولة    ] أوصت[و. في المائة من مجموع السكان في دولة صناعية على درجة كبيرة من التقدم            
  ٥٤."الطرف، في أقصر فترة ممكنة، تخصيص موارد كافية للقضاء على تلك التفاوتات

  
  نوع الجنس ٢-٦

  
  حق الزوجة في تمثيل ممتلكات الزوجية ١-٢-٦

 بامرأة من بيرو كانت تمتلك عقارين في ليما ولم يسمح   النال ضد بيرو  يآتو دل أف  تتعلق قضية   
جب قرار من المحكمة العليا، بمقاضاة المستأجرين لجمع اإليجارات المستحقة ألنـه، بمقتضـى              لها، بمو 
 من القانون المدني في بيرو، عندما تتزوج المرأة ال يحق إال لزوجهـا أن يمثـل عقـارات                   ١٦٨المادة  

م التالية التـي     ورأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن هذا يشكل انتهاكا لألحكا          ٥٥.الزوجية أمام المحاكم  
  :ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الزوجة لـم   "حيث إن   " الناس جميعا سواء أمام القضاء    " التي تنص على أن      ١٤ من المادة    ١الفقرة   
  ؛"تتمتع بالمساواة مع زوجها ألغراض المقاضاة في المحكمة

في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق         تعهد الدول األطراف    "  التي بمقتضاها    ٣المادة   
 التي تنص علـى     ٢٦والمادة  " العهد...التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في       

ورأت ." ناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته             ال"أن  
أسفر عن حرمانها مـن     "القانون المدني في بيرو على الشاكية قد         من   ١٦٨اللجنة أن تطبيق المادة     

  ٥٦."المساواة أمام القضاء وشكل تمييزا على أساس الجنس
  

  الحق في احترام الحياة األسرية ٢-٢-٦
، كان على المحكمة األوروبيـة      عبد العزيز وكابلز وبالكاندالي ضد المملكة المتحدة      في قضية   

إن كانت قوانين الهجرة في المملكة المتحدة قد انتهكت الحق فـي احتـرام              لحقوق اإلنسان أن تبت فيما      
 سواء أفهمت بمفردها أم باالقتران مع أحكـام عـدم التمييـز             ٨الحياة األسرية المكفولة بمقتضى المادة      

وتتعلق القضية بثالث نساء أردن اإلقامـة       .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ١٤الواردة في المادة    
وكانت الشاكيات، وهن من أصول مالوية وفلبينية ومصرية، عنـدما          . في المملكة المتحدة كل مع زوجها     

وبدأت مشاكلهن بعد أن تزوجن مـن  . تقدمن بشكاياتهن، يتمتعن بإقامة دائمة وقانونية في المملكة المتحدة 

  .٦٧، الفقرة ٢٣، الصفحة A/55/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  انظر وثيقة األمم المتحدة ٥٣                                                           
  .٤١، الفقرة ٢٠ إلى ١٩، الصفحتان من A/55/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  انظر وثيقة األمم المتحدة ٥٤
، الوثائق في وثيقة األمم المتحدة) ١٩٨٨أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في  (النال ضد بيرويأتو دل أف. غ، ٢٠٢/١٩٨٦ البالغ رقم ٥٥

  .١-٢ و١، الفقرتان ١٩٦، الصفحة A/44/40 ,الرسمية للجمعية العامة، 
  .٢- ١٠ و١-١٠، الفقرتان ١٩٩ إلى ١٩٨ المرجع نفسه، الصفحتان من ٥٦
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.  هناك معهـن    البقاة دة أو رجال من أصول أجنبية لم يسمح لهم باالنضمام إلى زوجاتهم في المملكة المتح            
  . وكان أزواج الشاكيات من البرتغال والفلبين وتركيا على التوالي

 مـن االتفاقيـة األوروبيـة،       ٨وفيما يتعلق بالحق في احترام الحياة األسرية كما تكفله المادة           
." ة كعازبات الشاكيات لم يدخلن في عقد الزواج إال بعد استقرارهن في المملكة المتحد           "الحظت اللجنة أن    
  وترى اللجنة أنه

 باعتباره يشمل إلزاما عاما على الدولة       ٨ال يمكن النظر إلى الواجب الذي تفرضه المادة         "
المتعاقدة بأن تحترم اختيار األزواج للبلد الذي يقيمون فيـه وال أن تقبـل أن يقـيم فيهـا            

  .األزواج الذين ليسوا من مواطني البلد

شاكيات وجود عقبات تحول دون تأسيس حيـاة أسـرية فـي            وفي هذه القضية، لم تبين ال     
بلدانهن األصلية أو في بلدان أزواجهن األصلية أو وجود دواع خاصة ال يتوقـع معهـا                

  . قيامهن بذلك

[...]  

 ٨للحياة األسرية، ومن ثم أي خرق للمـادة         " عدم االحترام "وبناء على ما تقدم، يتضح أن       
  ٥٧."منفردة، غير قائم

 باالقتران  ١٤جة كانت مختلفة عندما نظرت المحكمة في القضية بموجب المادة           على أن النتي  
وثارت، على حد زعم الشاكيات، مسألة ما إن كانت هذه األحكام قد انتهكـت              .  من االتفاقية  ٨مع المادة   

نتيجة فروق المعاملة غير المبررة في ضمان حقهن في أن تحترم حياتهن األسرية على أساس الجـنس                 "
 ٥٨."صر وكذلك المولد في حالة السيدة بالكانداليوالعن

  ورأت المحكمة بعد أن احتجت بسوابقها القضائية الثابتة أنه
ال يستند إلى مبررات    "، يعتبر من قبيل التمييز أي تمايز في المعاملة          ١٤ألغراض المادة   "

القـة  ع"أو إذا لم توجد     " غاية مشروعة "، وذلك إذا لم يكن يستهدف       "موضوعية ومعقولة 
 ٥٩."تناسبية معقولة بين الوسيلة المستخدمة والغاية المنشودة

تتمتع الدول المتعاقدة بهامش معين من الحكم في تقدير ما إن كان التمـايز فـي                "ومع ذلك،   
  ٦٠."الحاالت المتشابهة على نحو آخر تبرر تمايز المعاملة  في القانون ومدى هذا التمايز

من األسهل للرجـل المقـيم فـي        "ولم يكن ثمة نزاع في أنه، بمقتضى القواعد ذات الصلة،           
الزوجة الـذين   /المملكة المتحدة عنه للمرأة المقيمة بنفس الطريقة الحصول على تصريح لدخول الزوج             

 هـذا   ولذلك تركز النقاش حول مسألة ما إن كـان        ." ليسا من مواطني البلد أو البقاء فيه بغرض اإلقامة        
 واحتجت الحكومة بأن التمايز في المعاملة كان هدفـه          ٦١.التمايز يستند إلى مبررات موضوعية ومعقولة     

 فـي وقـت     إلى حماية سوق العمالة الوطنية    بالحاجة  "وأنها مبررة في ذلك     " الهجرة األساسية "الحد من   
ماية سوق العمالة الوطنيـة      وفي الوقت الذي قبلت فيه المحكمة أن تكون ح         ٦٢."ترتفع فيه معدالت البطالة   

، فقد رأت أن هذا في ذاته ال يرسي مشروعية التمايز الذي يمارس فـي               "هدفا مشروعا بدون أدنى ريب    "
                                                           ٥٧ Eur. Court HR, Case of Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, judgment of 28 May 1985, Series A, No. 94, p. 34, 

paras. 68-69.  
  .٧٠، الفقرة ٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ٥٨
  .٧٢، الفقرة ٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ٥٩
  .٧٢، الفقرة ٣٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٠
  .٧٤، الفقرة ٣٦ لمرجع نفسه، الصفحة ٦١
  .؛ والتشديد مضاف٧٥، الفقرة ٣٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٢
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النهوض بالمساواة بين الجنسين يعد اآلن هدفا أسمى تنشـده          " وإضافة إلى ذلك، فإن      ٦٣.القوانين السارية 
د من عرض أسباب قوية قبل أن يمكـن اعتبـار           ويعني ذلك أنه الب   . الدول األعضاء في مجلس أوروبا    

  ٦٤."التمايز في المعاملة على أساس الجنس غير مناف لالتفاقية
غير مقتنعة بأن الفرق الذي قد يوجد       "وبعد االطالع على حجج الحكومة أعلنت المحكمة أنها         

القدر الـذي يبـرر     رغم ذلك بين تأثير الرجال والنساء المعنيين على سوق العمالة الوطنية ليس كبيرا ب             
التمايز في المعاملة التي اشتكت منها مقدمات البالغات فيما يتعلق بإمكانية أن يلحق الشخص المقيم فـي                 

 وبينما قبلت المحكمة حجة الحكومة في ٦٥."المملكة المتحدة بزوجته أو زوجها حسب ما تكون عليه الحالة
غير مقتنعة بتحقيق هـذا     "، فإنها    السكينة العامة  تعزيزأنها كانت ترمي أيضا من وراء هذه القوانين إلى          

   ٦٦."الهدف من خالل التفريق القائم في تلك القوانين بين األزواج والزوجات
، ممـا يشـكل     الجـنس ولذلك فقد انتهت المحكمة إلى أن الشاكيات كن ضحايا للتمييز بسبب            

بيد أن اللجنة   . ٨ها باالقتران مع المادة      من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان عند فهم       ١٤انتهاكا للمادة   
  ٦٧. للتمييز بسبب العنصر أو المولديتعرضن لمخلصت كذلك إلى أن الشاكيات 

  
  حقوق المعاشات التفضيلية ٣-٢-٦

 حرم الشاكي من المعاش بعد وفاة زوجته بحجة أنـه موظـف             باوجير ضد النمسا  في قضية   
 مـن العهـد الـدولي       ٢٦، خالفا للمادة    ١٩٦٥ لعام   يووزعم الشاكي أن قانون المعاشات النمسا     . بأجر

يمنح معاملة تفضيلية للمترمالت حيث إنهن يحصلن علـى معـاش           "الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،     
  ٦٨."بغض النظر عن دخلهن، بينما ال يحصل األرامل على معاش إال إذا لم يكن لهم أي شكل آخر للدخل

حـرم الشـاكي،    " من العهد، فقد     ٢٦ان إلى أنه، منافاة للمادة      وخلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنس    
 وعند تحديد   ٦٩."وهو أرمل، من الحصول، على قدم المساواة مع المترمالت، على استحقاقات المعاش الكاملة            

ينطوي على تفرقة مستندة إلى معايير غير معقولة أو غيـر           "ما إن كان تطبيق قانون المعاشات في هذه الحالة          
، الحظت اللجنة أنه في الوقت الذي يفرض فيه قانون األحوال الشخصـية فـي النمسـا حقوقـا                   "موضوعية

وواجبات متساوية لكال الزوجين فيما يتعلق بالدخل ونفقات اإلعاشة المتبادلة، لم يـنص قـانون المعاشـات،                 
يهم أي مصدر آخـر     ، على كامل استحقاقات المعاش لألرامل إال إذا لم يكن لد          ١٩٨٥بصيغته المعدلة في عام     

بل إن األرامل ال يعاملون على قدم المساواة مـع المتـرمالت            . للدخل، وهو شرط ال ينطبق على المترمالت      
الرجل والمرأة اللـذين    " وفي رأي اللجنة أن هذا يعني أن         ١٩٩٥.٧٠يناير  / اعتبارا من األول من كانون الثاني     

لة مختلفة ليس لها أسـاس إال مجـرد اخـتالف نـوع     يتشابهان من حيث ظروفهما االجتماعية يعامالن معام      
الدولة الطـرف عنـدما     " تعترف به ضمنا  "وهذه التفرقة ال تستند إلى مبررات معقولة وهو أيضا ما           ." الجنس

   ٧١."١٩٩٥الهدف األسمى للتشريع هو تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في عام "أشارت إلى أن 
  

  .٧٨، الفقرة ٣٧ المرجع نفسه، الصفحة ٦٣                                                           
  .٧٨، الفقرة ٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ٦٤
  .٧٩، الفقرة ٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ٦٥
  .٨١، الفقرة ٣٩ المرجع نفسه، الصفحة ٦٦
  .٤١ن الصفحة  م٨٩ و٨٦ والفقرتان ٣٩ من الصفحة ٨٣ المرجع نفسه، الفقرة ٦٧
، الوثائق الرسمية للجمعية ، في وثيقة األمم المتحدة )١٩٩٢مارس / آذار٢٦اآلراء المعتمدة قي  (باوجير ضد النمسا. د، ٤١٥/١٩٩٠ البالغ رقم ٦٨

  .١- ٢ إلى ١، الفقرات من ٣٣٣، الصفحة A/47/40 ,العامة، 
  .٨، الفقرة ٣٣٦ لمرجع نفسه، الصفحة ٦٩
  .٤-٧، الفقرة ٣٣٦ و٣٣٥ن  المرجع نفسه، الصفحتا٧٠
  .٤-٧، الفقرة ٣٣٦ المرجع نفسه، الصفحة ٧١
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   االجتماعياستحقاقات الضمان ٤-٢-٦
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية فـي قضـية             ٢٦انتهكت أيضا المادة    

 حيث وقعت السيدة بروكس ضحية للتمييز القائم على أساس الجـنس فـي              ابروكس ضد هولند  . م.و.س
وجة علـى    ولكي تحصل المرأة المتز    ٧٢.تطبيق قانون استحقاقات البطالة الهولندي الذي كان ساريا آنذاك        

، وهو شرط لم يكن ينطبـق علـى         "متكسبة"عليها أن تثبت أنها كانت      "استحقاقاتها بموجب هذا القانون،     
ووفقا للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، فإن هذه التفرقة تحيف بالمرأة المتزوجـة            ." المتزوجين من الرجال  

  ٧٣."مقارنة بالرجل المتزوج وال تستند إلى مبررات معقولة
  

  شتراك في مخططات استحقاقات رعاية األطفال العامةاال ٥-٢-٦
، اشتكى مقدم البالغ من أن تحصيل اشتراكات منه بموجـب           افان رالته ضد هولند   في قضية   

، وهو غير متزوج وليس له أطفال ويزيد عمره علـى           اقانون استحقاقات رعاية األطفال العامة في هولند      
فاقية األوروبية لحقوق اإلنسان عند النظر إليها باالقتران مـع           من االت  ١٤ عاما، يشكل انتهاكا للمادة      ٤٥

 الملحق باالتفاقية حيث لم تكن تحصل في ذلك الوقت اشتراكات مشابهة            ١ رقم   ل من البروتوكو  ١المادة  
  ٧٤.ممن هن في مثل عمره من النساء غير المتزوجات الالتي ليس لهن أطفال

 من البروتوكـول    ١لقضية على ضوء المادة     ولم تصادف المحكمة أي مشكلة في فحص هذه ا        
 واعتبـرت   ٧٥."ضمان دفع الضرائب أو غيرها من االشتراكات      " حيث إنها تعلقت بحق الدولة في        ١رقم  

بين أشـخاص   " تمايزا في المعاملة  "المحكمة كذلك أن الوضع الذي يشتكي منه مقدم البالغ يشكل ال ريب             
 يكن هذا التمايز الواقعي بين الفئتين والـذي اعتمـدت           ولم. في أوضاع متشابهة على أساس نوع الجنس      

دافعا للمحكمة للتوصل إلى نتيجة مختلفة ألن هذا        " إمكانيات اإلنجاب لدى كل منهما    "عليه الحكومة، وهو    
  ٧٦."في صميم مسألة ما إن كان يمكن تبرير التمايز في المعاملة موضوع الشكوى"التمايز هو بالضبط 

االلتزام بدفع االشتراكات ال    "في المخطط تتمثل في أن      " سمة أساسية "والحظت المحكمة وجود    
وعليه فإن اإلعفاء فـي هـذه القضـية         ...يعتمد على ما قد يتمتع به الفرد من أي أحقية في االستحقاقات           

 ٧٧."يناقض الطابع األساسي الذي يتسم به المخطط

تعاقدة بهامش معين من التقـدير      تتمتع الدولة الم  "ومع ذلك فقد خلصت المحكمة إلى أنه بينما         
 تشـترط   ١٤بموجب االتفاقية فيما يتعلق بمنح إعفاءات من االلتزامات بدفع هذه االشتراكات فإن المادة              

تطبيق أي إجراء من هذا القبيل، من حيث المبدأ، على قدم المساواة بين الرجل والمرأة ما لم تكن هنـاك                    
ولم تقتنع المحكمة بوجود أسباب من هذا القبيل فـي القضـية            ." أسباب قاهرة لتبرير التمايز في المعاملة     

 من البروتوكول   ١ عند فهمها باالقتران مع المادة       ١٤المعروضة عليها وخلصت إلى وقوع انتهاك للمادة        
  ٧٨. الملحق باالتفاقية١رقم 

  

، الوثائق الرسمية ، في وثيقة األمم المتحدة )١٩٨٧أبريل / نيسان٩اآلراء المعتمدة في  (ابروكس ضد هولند.و.س، ١٧٢/١٩٨٤ البالغ رقم ٧٢                                                           
  .١٥ و١٤، الفقرتان ١٥٠، الصفحة A/42/40 ,للجمعية العامة، 

اآلراء  (ا دي فريز ضد هولند- زوان. هـ.ف، ١٨٢/١٩٨٤طرحت نفس المسألة في البالغ رقم . ١٤، الفقرة ١٥٠ه، الصفحة  المرجع نفس٧٣
  .١٦٩ إلى ١٦٠، الصفحات من )١٩٨٧أبريل / نيسان٩المعتمدة في 

٧٤ Eur. Court HR, Case of Van Raalte v. the Netherlands, judgment of 21 February 1997, Reports 1997-I, p. 183, para. 32.  
  .٣٥ و٣٤، الفقرتان ١٤٨ المرجع نفسه، الصفحة ٧٥
  .٤٠، الفقرة ١٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ٧٦
  .٤١، الفقرة ١٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٧٧
  .٤٣ و٤٢، الفقرتان ١٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٧٨
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  بدل إجازة األبوة ٦-٢-٦
 المحكمـة األوروبيـة     ، كانت النتيجة مختلفة حيث خلصـت      بتروفيتش ضد النمسا  في قضية   

 بحجـة أن هـذا      -لحقوق اإلنسان إلى أن امتناع السلطات النمساوية عن منح بدل إجازة أبوة ألحد اآلباء             
 ١٤ ال يمثل خروجا عن هامش التقدير الممنوح للحكومة بمقتضـى المـادة              -البدل ال يمنح إال لألمهات    

  ٧٩. من االتفاقية٨بالتضامن مع المادة 
بدل إجازة األبوة ال يمنح في الوقت ذي الصـلة إال لألمهـات، ال              " أن   وأشارت المحكمة إلى  

وأنه لم يرد ما ينص علـى       " لألباء، بعد انقضاء ثمانية أسابيع من الوالدة واستنفاد الحق في بدل األمومة           
  ٨٠.أن هذا يمثل معاملة تفضيلية مستندة إلى نوع الجنس

. لرعاية الطفل أثنـاء المـدة المعنيـة       " ضعمتشابهان في الو  "وقبلت المحكمة أن كال األبوين      
  وإضافة إلى ذلك، فإن

النهوض بالمساواة بين الجنسين يعد اآلن هدفا أسمى تنشده الدول األعضاء في مجلـس              "
ويعني ذلك أنه البد من عرض أسباب قوية قبل أن يمكن اعتبـار التمـايز فـي                 . أوروبا

   ٨١."المعاملة على أساس الجنس غير مناف لالتفاقية

  على أن المحكمة الحظت أن
الدول المتعاقدة تتمتع بهامش معين من التقدير في تقييم ما إن كانت الفروق في المواقف               "

ويتفاوت نطاق هـامش    . األخرى المشابهة تبرر المعاملة المتمايزة في القانون ومدى ذلك        
الصدد قـد   وأحد العوامل ذات الصلة في هذا       . التقدير تبعا للظروف والموضوع والخلفية    

 ٨٢."يتمثل في وجود أو عدم وجود أرضية مشتركة بين قوانين الدول المتعاقدة

في  الوقت المعني، أي في نهاية ثمانينيـات القـرن           "وكان من الواضح ، وفقا للمحكمة، أنه        
الماضي، لم تكن هناك قاعدة مشتركة في هذا المضمار حيث لم تكن أغلبية الدول المتعاقدة تسمح بـدفع                  

تحقيق مزيد من المساواة فـي      "ولم تتحرك الدول األوروبية إال تدريجيا نحو        ." ت إجازة األبوة لآلباء   بدال
من الصعب انتقاد الهيئة التشـريعية      ] كان يبدو [ولذلك  ." "تقاسم الرجل والمرأة لمسؤوليات تربية األطفال     

ع تقدمي للغاية بعد أخذ جميـع       النمساوية للقيام تدريجيا وعلى نحو يعبر عن تطور المجتمع بتطبيق تشري          
تتجاوز هامش التقدير المسـموح     " وكان معني ذلك أن السلطات النمساوية لم         ٨٣."العناصر بعين االعتبار  

  ٨٤."١٤التمايز في المعاملة موضوع الشكوى لم ينطو على تمييز وفقا لمعنى المادة "ولذلك فإن " به لها
  

  اكتساب المواطنة ٧-٢-٦
، خلصت محكمـة    ديالت المقترحة ألحكام التجنس في دستور كوستاريكا      التعفي فتواها بشأن    

المساواة في  ) (٤ (١٧البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان إلى أن هذه التعديالت تشكل تمييزا يناقض المادة             
مـن االتفاقيـة األمريكيـة      ) الحق في الحماية المتساوية    (٢٤والمادة  ) الحقوق بين األزواج أثناء الزواج    

مـن  ) ٤ (١٤ووفقـا للمـادة     . وق اإلنسان من حيث انطوائهما على محاباة لواحد فقط من الزوجين          لحق
أي امرأة أجنبية تفقد جنسيتها بسبب زواجها من أحد مواطني كوستاريكا أو التـي              "التعديل المقترح فإن    

                                                           ٧٩ Eur. Court HR, Case of Petrovic v. Austria, judgment of 27 March 1998, Reports 1998-II, p. 588, para. 43.  
  .٣٥ و٣٤، الفقرتان ٥٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٨٠
  .٣٧ و٣٦، الفقرتان ٥٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٨١
  .٣٨، الفقرة ٥٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٨٢
  .٤١ و٤٠، الفقرتان ٥٨٨ المرجع نفسه، الصفحة ٨٣
  .٤٣، الفقرة ٥٨٨ المرجع نفسه، الصفحة ٨٤
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اريكا واإلقامة الجنسية بعد سنتين من الزواج من أحد مواطني كوست    ] تلك[تبدي رغبتها في الحصول على      
 وترى المحكمة أن النص كان      ٨٥.تصبح من مواطني كوستاريكيا بحكم قانون التجنس      " نفس المدة في البلد   

  ٨٦."يتزوج من أحد مواطني كوستاريكا’ أجنبي’أي "يمكن أن يتسق أكثر مع االتفاقية لو أنه أشار إلى 
  

  اللغة ٣-٦
 والتي ادعى فيها مقدمو     ن ضد ناميبيا  ديرغارت وآخري أثيرت مسألة استخدام اللغة في قضية       

 من العهد   ٢٦الشكوى، وهم جميعا أعضاء في طائفة ريهوبوث باستر، بوقوع انتهاك لمواد، منها المادة              
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث منعوا من استخدام لغتهم األم، وهي اللغة األفريقانية، في               

" االهتمام الواجب " وفي هذه القضية التي تعين فيها إيالء         ٨٧.م والحياة العامة  ميادين اإلدارة والعدالة والتعلي   
الدعاءات مقدمي الشكوى في ظل غياب أي رد من الحكومة، أشارت اللجنة إلى أن مقدمي الشكوى بينوا                 

كتوبة أوعزت إلى الموظفين المدنيين بعدم الرد باللغة األفريقانية على البالغات الم          "أن الدولة الطرف قد     
ولم ." أو الشفوية المقدمة من أصحاب الشكوى إلى السلطات حتى وإن كانوا قادرين تماما على القيام بذلك        

تمنع هذه التعليمات استعمال اللغة األفريقانية في إصدار الوثائق العامة فحسب، بـل وفـي المحادثـات                 
ة األفريقانية، ضحايا النتهاك للمادة      وبذلك كان أصحاب الشكوى، باعتبارهم يتكلمون اللغ       ٨٨.الهاتفية أيضا 

 ٨٩. من العهد٢٦

كما اشتكى شخص لغته األصلية هي لغة بريتون ويتكلم أيضا اللغة الفرنسية من وقوع انتهاك               
علـى أن اللجنـة     .  من العهد حيث لم يسمح له باستعمال لغة بريتون أثناء إجراءات المحكمة            ٢٦للمادة  

لم يبين أنه لم يكن قادرا هو أو الشهود الذي تم           "أن صاحب الشكوى    المعنية بحقوق اإلنسان أشارت إلى      
 ورأت اللجنـة أن     ٩٠."استدعاؤهم نيابة عنه على التحدث أمام المحكمة بلغة فرنسية بسيطة ولكن كافيـة            

 ١٤إذا فهمت باالقتران مع المادة      ‘ من العهد ) ١ (١٤الحق في محاكمة منصفة الذي تنص عليه المادة         
 تعني ضمنا إمكانية أن يعبر المتهم عن نفسه باللغة التي يعتاد التكلم بها أو التي يتكلمهـا                ال  ) "و) (٣(

وإذا كانت المحكمة متأكدة، مثلما كانت المحكمتان في هذه القضـية، مـن أن              ." بأقصى قدر من السهولة   
أكد مما إن كـان المـتهم       المتهم يتقن اللغة المستخدمة في المحكمة اتقانا كافيا، فإنها ال تكون مطالبة بالت            "

 ووفقا للقانون الفرنسي، كـان      ٩١."يفضل التعبير عن نفسه بلغة أخرى غير اللغة المستعملة في المحكمة          
ولما لـم يكـن األمـر       . يحق لصاحب الشكوى الحصول على خدمات مترجم لو أنه كان في حاجة إليها            

  ٩٢. ألي حكم آخر من العهد أو٢٦كذلك، فإن صاحب الشكوى لم يكن ضحية النتهاك وقع للمادة 

                                                           ٨٥ I-A Court HR, Proposed Amendments to the Naturalization Provisions of the Constitution of Costa Rica, Advisory Opinion OC-
4/84 of January 19, 1984, Series A, No. 4, p. 111, para. 67 read in conjunction with p. 82, p. 109, para. 64, and p. 113, point 5.  

. كما يجب بطبيعة الحال أال تنطوي قوانين الجنسية على تمييز يستند إلى أسباب أخرى. ٦٧، الفقرة ١١٢ إلى ١١١ع نفسه، الصفحتان من  المرج٨٦
وفي مالحظاتها الختامية على التقرير الدوري األول والثاني والثالث والرابع المقدم من إستونيا، أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن 

 على المواطنين من معظم بلدان العالم فيما ١٩٩٣الغ قلقها إزاء تطبيق األحكام الخاصة بتقييد حصص الهجرة المحددة بموجب قانون األجانب لعام ب"
بتطبيق نظام الحصص بدون تمييز بسبب العنصر أو األصل اإلثني أو "وأوصت اللجنة ."  وسويسرااعدا االتحاد األوروبي والنرويج وأيسلند

  .٨١، الفقرة ٢٥، الصفحة A/55/18 ,، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، ، وثيقة األمم المتحدة "لوطنيا
الوثائق الرسمية ، في وثيقة األمم المتحدة ، )٢٠٠٠يوليو / تموز٢٥اآلراء المعتمدة في  (ديرغارت ضد ناميبيا.أ.غ.ج، ٧٦٠/١٩٩٧ البالغ رقم ٨٧

  .١٠- ١٠، الفقرة ١٤٧ الصفحة ،A/55/40 (II) ,، للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٨٨
  . المرجع نفسه٨٩
، الوثائق الرسمية ، في وثيقة األمم المتحدة )١٩٩٠يوليو / تموز٢٥اآلراء المعتمدة في  (دومينيك غيسدون ضد فرنسا، ٢١٩/١٩٨٦ البالغ رقم ٩٠

  .٣- ١٠، الفقرة ٦٧، الصفحة A/45/40 (II) ,للجمعية العامة، 
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٩١
  .١١- ١٠ إلى ٤- ١٠، الفقرات من ٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ٩٢
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، زعم أصحاب الشكوى الذين كانت لغتهم األصلية هي         باالنتاين وآخرين ضد كندا   وفي قضية   
اإلنجليزية ولكنهم كانوا يعيشون في كيبيك، أن منعهم من استعمال اللغة اإلنجليزية ألغـراض الدعايـة                

قوق اإلنسان أن مقدمي البالغ لم يكونوا       واستخلصت اللجنة المعنية بح   .  من العهد  ٢٦يشكل انتهاكا للمادة    
ضحايا للتمييز بسبب لغتهم حيث إن الحظر ينطبق على الناطقين بالفرنسية واإلنجليزية علـى السـواء،                

شخص يتكلم الفرنسية ويرغب في الدعاية باللغة اإلنجليزية لكي يصل إلى قاعدة عمالئه             "ومن ثم فإن أي     
   ٩٣.ه القيام بذلكال يمكن" الذين يتكلمون اإلنجليزية

  
  الدين أو المعتقد ٤-٦

  
  االستنكاف ضميريا من الخدمة العسكرية ١-٤-٦

 مـن   ٨رأت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان دوما أنه يجوز للدول األطراف، بموجب المـادة              
 المطالبة بخدمة لها طابع عسكري وخدمة وطنية بديلة       "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،       

فوا ضد  . ف وفي قضية    ٩٤."شريطة أال تنطوي هذه الخدمة على أي تمييز       في حالة االستنكاف ضميريا،     
، اشتكى مقدم البالغ من أن القانون الفرنسي الذي يشترط أداء المستنكفين ضميريا لخدمة وطنيـة                فرنسا

كل انتهاكا لمبـدأ     شهرا، ينطوي على تمييز ويش     ١٢ شهرا في مقابل خدمة عسكرية مدتها        ٢٤بديلة لمدة   
 ٩٥. من العهـد   ٢٦المساواة أمام القانون والحق في المساواة في التمتع بحماية القانون كما تضمنها المادة              

  واعترفت اللجنة بأن
القانون والممارسة قد يحددان تمايزا بين الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية البديلة وأن ذلـك              "

 لمدة أطول شريطة أن يستند هذا التمايز إلى معايير معقولـة            التمايز قد يبرر على وجه الخصوص خدمة      
 ٩٦."وموضوعية، مثل طبيعة الخدمة المحددة والحاجة إلى تدريب خاص ألداء تلك الخدمة

مضاعفة طول مـدة الخدمـة يمثـل        "، استندت حجة الحكومة إلى أن       فوا قضيةعلى أنه في    
 اللجنة أن مثل هذه الحجة ال تفي بالشرط المتمثل          ورأت." الطريقة الوحيدة للتحقق من صدق قناعة الفرد      

 من العهد قـد     ٢٦وبذلك تكون المادة    ." أن يستند التمايز في المعاملة إلى معايير معقولة وموضوعية        "في  
  ٩٧."حيث إن مقدم البالغ قد تعرض للتمييز على أساس قناعته الضميرية"انتهكت 

  لم تخلص اللجنة إلـى وقـوع أي انتهـاك    ، من ناحية أخرى،    اجارفينن ضد فنلند  وفي قضية   
 شهرا مقارنة   ١٦وكان مقدم البالغ قد زعم أنه تعرض للتمييز حيث استمرت الخدمة البديلة             . ٢٦للمادة  

 شهرا عنـدما    ١٦ إلى   ١٢وقد تمت إطالة أمد الخدمة البديلة من        . بثمانية أشهر فقط في الخدمة العسكرية     
ال يكلفون بالخدمة المدنية إال على أساس ما يدلون به من بيانـات             جرى تغيير القانون وأصبح المتقدمون      

أنسب مؤشر إلـى قناعـة الشـخص        " واعتبر المشرع هذه اإلطالة      ٩٨.بدون الحاجة إلى إثبات قناعاتهم    

، الوثائق الرسمية ، في وثيقة األمم المتحدة ماكنتاير ضد كندا. ديفيدسون وغ. باالنتاين و إ. ج من ٣٨٥/١٩٨٩ و ٣٥٩/١٩٨٩ البالغان ٩٣                                                           
  .٥- ١١، الفقرة ١٠٣، الصفحة A/48/40 (II) ,للجمعية العامة، 

الوثائق ، في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٣اآلراء المعتمدة في  (فوا ضد فرنسا.ف، ٦٦٦/١٩٩٥ انظر مثال البالغ رقم ٩٤
  .، والتشديد مضاف٣- ١٠، الفقرة ٣٧، الصفحة  A/55/40 (II) ,، الرسمية للجمعية العامة

  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٩٥
  . المرجع نفسه٩٦
، الصفحة )٢٠٠٠يوليو / تموز١٠اآلراء المعتمدة في  (ماي ضد فرنسا.ر، ٦٨٩/١٩٩٦لالطالع على حجج مماثلة، انظر البالغ .  المرجع نفسه٩٧
  .٤- ١٠، الفقرة ٧٢
ئق الرسمية للجمعية الوثا، في وثيقة األمم المتحدة ، )١٩٩٠يوليو / تموز٢٥اآلراء المعتمدة في  (اجارفينن ضد فنلند.، أ٢٩٥/١٩٨٨ البالغ رقم ٩٨

  .١٠٤ من الصفحة ١-٦ والفقرة ١٠٢ من الصفحة ١- ٣ والفقرة ١٠١ من الصفحة ١-٢، الفقرة A/45/40 (II) ,، العامة
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الغرض مـن   "، استخلصت اللجنة أن     العلة  القانونية   وبالنظر على وجه الخصوص إلى هذه          ٩٩."المجند
استند إلى اعتبارات عملية    "وبذلك فإن التشريع    ." تسهيل إدارة شئون الخدمة البديلة    الترتيبات الجديدة هو    

   على أن اللجنة كانت تدرك أن١٠٠."ولم ينطو على أي مقاصد تمييزية
التفرقة التشريعية تضر بالمستنكفين ضميريا حقا الذين تقتضي منم فلسفتهم بالضـرورة            "

تتخذ الترتيبات الجديدة لمجرد التيسير على الدولة وفي الوقت ذاته لم . قبول الخدمة المدنية
وحدها، بل إنها أراحت المستنكفين ضميريا من مهمة كثرا ما كانت عسيرة وهي إقنـاع               
مجلس الممتحنين بصدق قناعاتهم، كما أنها أتاحت لطائفة عريضة من األفـراد إمكانيـة              

  ١٠١."اختيار الخدمة البديلة

***** 

، وهي قضـية نشـأت عـن قيـام          ثليمينوس ضد اليونان   قضية   وأثير جانب قانوني آخر في    
 بالعصيان بسبب رفضـه     - وهو واحد من شهود يهوة     -المحكمة العسكرية الدائمة في أثينا بإدانة الشاكي      

وحكم على الشاكي بالسجن لمدة أربع سـنوات ولكنـه مـنح    . ارتداء الزي العسكري أثناء التعبئة العامة   
 مرشحا  ٦٠ وبعد ذلك جاء الشاكي في الترتيب الثاني من بين           ١٠٢.يوم واحد إفراجا مشروطا بعد سنتين و    

 محاسبا قانونيا، ولكن المجلس التنفيذي للمعهد اليوناني للمحاسبين القانونيين          ١١٢في امتحان عام لتعيين     
ـ          ١٠٣.رفض تعيينه ألنه كان قد أدين بجناية       ا  ولم ينجح الشاكي في االحتجاج أمام المحكمة اإلدارية العلي

وقررت المحكمة أن المجلس قد تصرف وفقـا        . بجملة أمور، منها حقه في الدين والمساواة أمام القانون        
مـن قـانون المـوظفين      ) ١ (٢٢للقانون عندما أخذ إدانة الشاكي في االعتبار ألغراض تطبيق المـادة            

الخدمة المدنية وال    ووفقا ألحكام هذه المادة، ال يجوز ألي شخص مدان بجناية أن يعين في               ١٠٤.المدنيين
يمكن للشخص الذي ال تتوافر فيه شروط التعيين في الخدمة المدنية أن يعين في وظيفة محاسب قـانوني                  

   ١٠٥. بصيغته المعدلة١٩٥٥ لسنة ٣٣٢٩بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 
ـ      ى ولم يشتك مقدم البالغ أمام المحكمة األوروبية من إدانته األولية بالعصيان وإنما اقتصر عل

القانون الذي يحرم األشخاص المدانين بجناية من التعيـين فـي وظـائف المحاسـبين               "الشكوى من أن    
القانونيين ال يميز بين األشخاص المدانين بسبب معتقداتهم الدينية وبين األشخاص المدانين استنادا إلـى               

 والوجـدان   الحق في حرية الفكـر     (٩ وفحصت المحكمة الشكوى على ضوء المادة        ١٠٦."أسباب أخرى 
 ذات صلة بالموضوع ألن الشاكي كان عضـوا فـي           ٩وكانت المادة   .  من االتفاقية  ١٤والمادة  ) والدين

 وكما سبقت اإلشارة أعاله، الحظـت       ١٠٧.جماعة شهود يهوة، وهي جماعة دينية تعتنق مذهب المسالمة        
لمكفولة بموجب االتفاقية   الحق في عدم التعرض للتمييز في التمتع بالحقوق ا        "المحكمة في هذه القضية أن      

ينتهك أيضا عندما ال تعامل الدول األشخاص الذين تختلف حاالتهم بشكل كبير معاملة متمـايزة بـدون                 
  : ولذلك كان على المحكمة أن تبحث في١٠٨."االستناد إلى مبررات موضوعية ومعقولة

  .١٠٢ من الصفحة ٢-٢ المرجع نفسه، الفقرة ٩٩                                                           
  .١٠٥ من الصفحة ٤-٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٠
  .١٠٥ من الصفحة ٥-٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٠١
١٠٢ Eur. Court HR, Case of Thlimmenos v. Greece, judgment of 6 April 2000, para. 7 of the text of the decision as published at 

/int.coe.echr.www://http: s web site’the Court.  
  .٨ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٣
  .١٣ إلى ٩ المرجع نفسه، الفقرات من ١٠٤
  .١٦ و١٥ المرجع نفسه، الفقرتان ١٠٥
  .٣٣المرجع نفسه، الفقرة  ١٠٦
  .٤٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٧
  .٤٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٨
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جناية غايتـه تحقيـق     ما إن كان عدم معاملة الشاكي بطريقة مختلفة عن بقية األشخاص المدانين ب            " 
  وإذا كان األمر كذلك،" هدف مشروع

  ١٠٩." عالقة تناسبية معقولة بين الوسائل المستخدمة والهدف المراد تحقيقهكما إن كانت هنا 
للدول مصلحة مشروعة في حرمان بعض المجرمين من ممارسة مهنة          "والحظت المحكمة أن    

  ه ومع ذلك فقد اعتبرت المحكمة أن." المحاسب القانوني
بخالف الحاالت األخرى التي يدان فيها األشخاص بجرائم خطيرة فإن اإلدانة برفض ارتداء             "

الزي العسكري ألسباب دينية أو فلسفية ال يمكن أن يحمل في طياته أي خيانة أو إخالل أخالقي يحتمـل                   
نـه شـخص    ولذلك فإن حرمان الشاكي على أساس أ      . أن ينال من قدرة المجرم على ممارسة هذه المهنة        

  ١١٠."غير الئق ال يستند إلى أي مبررات
بأنه البد من توقيع العقوبة المالئمة على األشخاص الذين يرفضون          "وردا على حجة الحكومة     

واعتبرت . ، أشارت المحكمة إلى أن الشاكي قد أمضى بالفعل مدة حكم بالسجن بسبب رفضه             "خدمة بلدهم 
ولزم عن ذلك أن حرمان     . على الشاكي لم يكن مناسبا    فرض عقوبة أخرى    "المحكمة في هذه الظروف أن      

] رأت[ولـذلك   . الشاكي من التعيين في وظيفة محاسب قانوني لم يكن الهدف منه تحقيق غاية مشـروعة              
المحكمة عدم وجود مبررات موضوعية ومعقولة لعدم معاملة الشاكي بطريقة مختلفة عـن األشـخاص               

 من االتفاقية األوروبية إذا فهمـت       ١٤ن قد وقع انتهاك للمادة       ولذلك يكو  ١١١."اآلخرين المدانين بجنايات  
  .٩باالقتران مع المادة 

  
  واجب استعمال أدوات السالمة في العمل ٢-٤-٦

تقدم رجل من السيخ بشكوى إلى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان مـدعيا فيهـا أن حقـه فـي                   
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية،       من العهد    ١٨المجاهرة بدينه، كما هو معترف به في المادة         

قد انتهك بسبب اشتراط أنظمة السالمة بأن يرتدي خوذة صلبة على الرأس بدال من العمامة أثناء العمـل                  
الذي يتمثل في التفتيش الليلي على الهيكل السفلي للقطارات من خالل حفرة تحت القضبان وكذلك أعمال                

 ١٨وفحصت اللجنة الشكوى على ضوء المـادة        .  صيانة المحركات  الصيانة داخل وخارج القطار، مثل    
:  بحكم مركزها وخلصت إلى أن النتيجة واحدة في كلتا الحـالتين           ٢٦من العهد وكذلك على ضوء المادة       

 تستند مبررات القيود على حرية الشاكي في إظهار دينه إلى اإلشـارة             ١٨ من المادة    ٣فبموجب  الفقرة    
 تأتي هذه القيـود ضـمن التـدابير         ٢٦، وبموجب المادة    ١٨ من المادة    ٣ في الفقرة    إلى األسباب المبينة  

 وبعبارة أخرى، يعتبر من قبيل      ١١٢.المعقولة الموجهة نحو تحقيق أغراض موضوعية ال تتنافى مع العهد         
ـ              ن التدابير المعقولة والموضوعية اشتراط ارتداء قبعات صلبة لحماية العاملين في الوظائف الفيدرالية م

  ١١٣.األذى والتعرض للصدمات الكهربائية
  

  التمويل العام للمدارس الدينية ٣-٤-٦
 بالتمويل العام للمدارس الدينية في مقاطعة أونتاريو في         وولدمان ضد كندا  . هـ.أتتعلق قضية   

وتمثل مدارس أونتاريو الكاثوليكية الرومنية المدارس غير العلمانية الوحيدة التـي تحصـل علـى               . كندا
  .٤٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٠٩                                                           

  .٤٧ المرجع نفسه، الفقرة ١١٠
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١١١
الوثائق  األمم المتحدة ، في وثيقة) ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٩اآلراء المعتمدة في  (سنغ بايندر ضد كندا.ك، ٢٠٨/١٩٨٦ البالغ رقم ١١٢

  .٢-٦، الفقرة ٥٤، الصفحة A/45/40/(ii) ,، الرسمية للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١١٣
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ل عام كامل ومباشر، وأما المدرسة اليهودية التي ألحق بها الشاكي طفليه فلم تكن تتلقى أي تمويـل،        تموي
 وأثيرت مسألة ما إن كان من قبيل االنتهاك للمادة          ١١٤.ولذلك كان على الشاكي أن يسدد كل رسوم التعليم        

قت الذي تحرم فيه من هذا      على تمويل عام في الو    الرومنية   من االتفاقية حصول المدارس الكاثوليكية       ٢٦
  .التمويل المدارس التي تدين بديانة من قبيل ديانة الشاكي

ورفضت اللجنة ادعاء الحكومة بأن التمايز يستند إلى معايير موضوعية ومعقولة ألن الدستور             
والحظت اللجنة أن هـذا     . الرومنيةينص على المعاملة المتميزة التي تحصل عليها المدارس الكاثوليكية          

أو الرومنية  أفراد الطائفة الكاثوليكية    " وأنه ال يوجد ما يدل على أن         ١٨٦٧التمايز يرجع تاريخه إلى عام      
أي قسم محدد في هذه الطائفة يتعرضون اآلن للحرمان مقارنة بأفراد الطائفة اليهودية التي ترغب فـي                 

وق في المعاملة بين المـدارس      الفر" واستخلصت اللجنة أن     ١١٥."ضمان تعليم أطفالها في المدارس الدينية     
التي تتلقى تمويال عاما باعتبارها جزءا متميزا من نظام التعليم العام، وبين المدارس             الرومنية  الكاثوليكية  

التي تتبع ديانة الشاكي والتي هي مدارس خاصـة بالضـرورة، ال يمكـن اعتبارهـا فروقـا معقولـة                    
  ١١٦."وموضوعية

نظامها التعليمي العام غير الديني ال تتنافى مع مبدأ عدم          وأخيرا، احتجت الحكومة بأن أهداف      
إن أهداف النظـام المعلنـة ال تبـرر         "التمييز المنصوص عليه في العهد والذي ردت عليه اللجنة بقولها           

العهـد ال يلـزم     " والحظت اللجنة كذلك أن      ١١٧."الرومنيةالتمويل الحصري للمدارس الدينية الكاثوليكية      
على أنه إذا اختارت دولة طرف تقديم تمويل        . ويل المدارس المنشأة على أسس دينية     الدول األطراف بتم  

ويعني ذلك أن تقديم التمويل لمدارس      . عام إلى المدارس الدينية فينبغي أن توفر هذا التمويل بدون تمييز          
ى معـايير   إحدى المجموعات الدينية واالمتناع عن تقديمه لمدارس مجموعة دينية أخرى البد أن يستند إل             

  ١١٨.، وهو ما لم ينطبق على مدرسة الشاكي"معقولة وموضوعية
  

  عدم التمتع بمركز قانوني عام ألغراض رفع القضايا أمام المحاكم ٤-٤-٦
كنيسة كانيا الكاثوليكيـة ضـد      خلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أنه في قضية          

وقـد  . من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسـان     ) ١ (٦ة   باالقتران مع الماد   ١٤ وقع انتهاك للمادة     اليونان
حاولت الكنيسة المعنية رفع دعوى قانونية ضد شخصين يقيمان بجوار كاتدرائية األسـقفية الكاثوليكيـة               

وكان الغـرض   . وكان هذان الشخصان قد قاما بهدم أحد الجدران المحيطة بالكنيسة         . في كريت  الرومنية
 ستصدار قرار بإلزام المدعى عليهم بالكف عن إثارة المضايقات ورد الوضـع           من الدعوى القانونية هو ا    

 على أن محكمة النقض حكمت في نهاية المطاف بعدم أحقية الكنيسة في التظلم ألنها     ١١٩.إلى ما كان عليه   
  ١٢٠.لم تمتثل بقوانين الدولة بشأن اكتساب شخصية قانونية

المادة [بأنها كانت ضحية لتمييز يتنافى مع       "ة  واحتجت الكنيسة الشاكية أمام المحكمة األوروبي     
 وكـان مـن     ١٢١."حيث إن حرمانها من حقها في رفع دعاوى قانونية لم يستند إال إلى معيار الدين              ] ١٤

الوثائق الرسمية ، وثيقة األمم المتحدة ، )١٩٩٩نوفمبر / تشرين الثاني٣اآلراء المعتمدة في  (وولدمان ضد كندا.هـ.أ، ٦٩٤/١٩٩٦ البالغ رقم ١١٤                                                           
  .٢-١، الفقرة ٨٧، الصفحة A/55/40 (II) ,، لعامةللجمعية ا

  .٤- ١٠ و٣-١٠، الفقرتان ٩٧ المرجع نفسه، الصفحة ١١٥
  .٥- ١٠، الفقرة ٩٧ المرجع نفسه، الصفحة ١١٦
  .٦- ١٠، الفقرة ٩٧ المرجع نفسه، الصفحة ١١٧
  .٦-١٠، الفقرة ٩٨ إلى ٩٧ المرجع نفسه، الصفحتان من ١١٨
١١٩ Eur. Court HR, Case of Canea Catholic Church v. Greece, judgment of 16 December 1997, Reports 1997-VIII, pp. 2847-

2848, paras. 6-8.  
  .١٣، الفقرة ٢٨٥٠ و٢٨٤٩ المرجع نفسه، الصفحتان ١٢٠
  .٤٤، الفقرة ٢٨٦٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٢١
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الكنيسة الشاكية التي تحوز أرضها ومبانيها قد منعت مـن رفـع دعـوى    "الكافي للمحكمة أن تالحظ أن   
سة األرثوذكسية أو الطائفة اليهودية القيام بذلك لحماية ممتلكاتها بـدون      للكني] يمكن[قانونية لحمايتها بينما    

من االتفاقية حيث لم    ) ١ (٦ باالقتران مع المادة     ١٤وقد انتهكت المادة    ." أية شكليات أو إجراءات مطلوبة    
   ١٢٢."أي مبررات موضوعية ومعقولة لهذا التمايز في المعاملة"تقدم الحكومة 

  
  الملكية ٥-٦

 والتي نظرت فيها المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان        شاسانيو وآخرين ضد فرنسا   ية  تمثل قض 
أو /وكان الشاكون، وكلهم مزارعون و    . قضية معقدة تتعلق باستعمال حقوق الملكية وصيد البر في فرنسا         

 لسـنة   ٦٩٦-٦٤مالك أراض يعيشون في فرنسا، قد أعلنوا عموما أنهم، وفقا للقانون الفرنسـي رقـم                
قد أجبروا، على الرغم من معارضتهم للصـيد البـري ألسـباب            " قانون فيرداي " المعروف باسم    ١٩٦٤

أخالقية، على نقل حقوق الصيد البري على أراضيهم إلى رابطات الصيادين البلديـة المعتمـدة، وأنهـم                 
ن ذلك يشكل   وفي رأيهم أ  ." أصبحوا تلقائيا أعضاء في تلك الرابطات وال يمكنهم منع الصيد في ممتلكاتهم           

 الملحـق بهـا     ١ من البروتوكول رقم     ١ من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والمادة        ١١انتهاكا للمادة   
ال يمكن تفادي النقل اإللزامي لحقوق الصيد البري على أراضيهم  إلـى             " من االتفاقية حيث     ١٤والمادة  

يازاتهم على مساحة دنيا معينة، ويمكـنهم       رابطة صيادين بلدية معتمدة إال لمالك األراضي الذين تزيد ح         
   ١٢٣."بذلك منع الصيد البري على أراضيهم وتفادي االنضمام إلى عضوية تلك الرابطة

وخلصت المحكمة األوروبية أوال، ألسباب تخرج عن نطاق هذا الفصل، إلى وقوع انتهـاك              
 ١ من البروتوكول رقـم      ١ة   كما رأت المحكمة أن الماد     ١١.١٢٤ والمادة   ١ من البروتوكول رقم     ١للمادة  

بالنظر إلى أن التمايز    " من االتفاقية، وانتهت بذلك إلى أنه        ١٤قد انتهكت عندما تفهم باالقتران مع المادة        
في المعاملة بين كبار وصغار مالك األراضي ال يعطي إال لكبار األراضي الحق في استعمال أراضيهم                

 مـن   ١٤زا على أسـاس الملكيـة وفقـا لمعنـى المـادة             وفقا لما يلهمهم به ضميرهم، فإنه يشكل تميي       
، ١٤ عندما تفهم بـاالقتران مـع المـادة          ١١ وأخيرا رأت المحكمة أن هناك انتهاكا للمادة         ١٢٥."االتفاقية

للتمايز في المعاملة، ممـا اضـطر       " أي مبررات موضوعية ومعقولة   "واستخلصت أن الحكومة لم تقدم      
ى عضوية رابطات الصيادين البلدية ولكنه مكـن كبـار مـالك            صغار مالك األراضي إلى االنضمام إل     
سواء أكانوا يمارسون حقهم الحصري في الصيد البـري علـى           "األراضي من تفادي العضوية اإللزامية      

 ١٢٦."أراضيهم أو كانوا يفضلون، بسبب قناعاتهم، استخدام أراضيهم إلقامة مالذ أو محمية طبيعية

  

  .٤٧، الفقرة ٢٨٦١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٢                                                           
١٢٣ Eur. Court HR, Case of Chassagnou and Others v. France, judgment of 29 April 1999, Reports 1999-III, p. 50, para. 66.  
وقع على صغار مالك األراضي عبء غير : ١ من البروتوكول رقم ١بشأن المادة  (٨٥، الفقرة ٥٨ إلى ٥٧ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٢٤

  ).مع قناعة الشخص" تتعارض أساسا"باالنضمام إلى رابطة اإللزام : ١١المادة  (١١٧، الفقرة ٦٧وصفحة ) تناسبي
  .٩٥، الفقرة ٦٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٥
تمايزا في المعاملة بين األشخاص في المواقف المتماثلة، أي أصحاب األراضي أو "أوجد القانون . ١٢١، الفقرة ٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٦

كثر من األراضي في زمام واحد قد يعترضون على إدراج أرضهم في أراضي الصيد التابعة  هكتارا أو أ٢٠حقوق الصيد حيث إن من يملكون 
 هكتارا ٦٠ أو ٢٠ويتفادون بذلك العضوية اإللزامية في الرابطة، وأما من ال يملكون، مثل أصحاب الشكوى، إال أقل من ] لرابطة الصيادين البلدية[

  .١٢٠قرة ، الف٦٨، الصفحة "من األراضي فال يجوز لهم ذلك



  الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة العدل- الفصل الثالث عشر

 ٦٠٣ العامين والمحامينوالمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  المولد أو أي وضع آخر ٦-٦
  

  غير المتزوجين/استحقاقات الضمان االجتماعي لألزواج المتزوجين ١-٦-٦
ال يقتضي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مـن الـدول األطـراف إقـرار                

 من العهـد    ٢٦تشريعات للضمان االجتماعي ولكن البد عند القيام بذلك أن تتقيد هذه التشريعات بالمادة              
مدنية والسياسية ويجب أن يستند أي تمييز في التمتع بهذه االسـتحقاقات إلـى              الدولي الخاص بالحقوق ال   

 اشتكت مقدمة البالغ، وكانت تعيش مع       اسبرينغر ضد هولند   وفي قضية    ١٢٧."معايير معقولة وموضوعية  "
حرمت من التـأمين المشـترك      " قد انتهك حيث إنها      ٢٦رجل بدون أن تتزوجه، أن حقها بموجب المادة         

 التأمين الصحي الذي يميز بين األزواج المتزوجين وغير المتزوجين، بينما تعترف بالفعل             بموجب قانون 
  ١٢٨."تشريعات الضمان االجتماعي األخرى بالمساواة في المركز بين الزواج العرفي والزواج الرسمي

حدوث تطورات اجتماعية في الدول األطراف وأن اللجنة قـد          "غير أن المحكمة أشارت إلى      
ا في هذا السياق بآخر التشريعات التي تعبر عن هذه التطورات، بما في ذلك التعديالت علـى                 أخذت علم 

 كـانون   ١التي اعترفت بالمساواة بين الزواج العرفي والـزواج الرسـمي فـي             " قانون التأمين الصحي  
اء عام   كما أخذت اللجنة علما باإليضاح المقدم من الدولة الطرف بعدم وجود إلغ            ١٩٨٨.١٢٩يناير  /الثاني

للتمايز بين األشخاص المتزوجين واألشخاص المتعاشرين عشرة األزواج، وأسباب استمرار هذه المعاملة            
 وأخيـرا   ١٣٠.ورأت المحكمة أن هذه المعاملة التفضيلية تستند إلى أسباب معقولة وموضوعية          . التفضيلية

ال يعني ضمنا أن هذا القانون كان       قرار الهيئة التشريعية في الدولة بتعديل قانون ما         "الحظت المحكمة أن    
متنافيا بالضرورة مع العهد، وللدول األطراف حرية تعديل القـوانين المتماشـية مـع العهـد وتجـاوز                  

  ١٣١."االلتزامات المنصوص عليها في العهد لتوفر حقوقا واستحقاقات إضافية غير مطلوبة بمقتضى العهد
  

  حقوق الميراث ٢-٦-٦
بأحكام القانون الفرنسي التي تفرض قيودا على حقوق الشاكي         سا  مازوريك ضد فرن  تتعلق قضية   

ووفقا للقانون فإن األطفال المولودين خارج نطاق . في ميراثه في تركة أمه مقارنة بحقوق أخيه غير الشقيق
نصف نصيبهم الذي كانوا سيحصلون عليه لـو أن جميـع أطفـال             "األسرة ال يحق لهم الحصول إال على        

 وكان  ١٣٢). من القانون المدني   ٧٦٠المادة  " ( بمن فيهم هم أنفسهم، كانوا أطفاال شرعيين       الشخص المتوفى، 
  .الشاكي ابن سفاح وأما أخوه الذي ولد خارج نطاق األسرة فقد أقر نسبه من خالل زواج أمه

وبحثت المحكمة القضية على ضوء الزعم بانتهاك حق الشاكي في التمتع السلمي بممتلكاتـه              
 الملحق باالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان جنبا إلى جنب مـع           ١ من البروتوكول رقم     ١ بمقتضى المادة 

 ذات صلة حيث إن تركة      ١ من البروتوكول رقم     ١وكانت المادة   . ١٤مبدأ عدم التمييز الوارد في المادة       
  ١٣٣.األم المتوفاة تمثل الممتلكات المشتركة لألخوين غير الشقيقين

الوثائق الرسمية ، وثيقة األمم المتحدة ، )١٩٩٢مارس / آذار٣١اآلراء المعتمدة في  (اسبرينغر ضد هولند.ث.م، ٣٩٥/١٩٩٠ البالغ رقم ١٢٧                                                           
  .٢- ٧، الفقرة ٣٢١، الصفحة A/47/40 ,، للجمعية العامة

  .٣، الفقرة ٣٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٨
  .٣٢٠ من الصفحة ٥-٢ باالقتران مع الفقرة ٤-٧، الفقرة ٣٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٩
  .٤-٧، الفقرة ٣٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٠
  .٥-٧، الفقرة ٣٢٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٣١
١٣٢ Eur. Court HR, Case of Mazurek v. France, judgment of 1 February 2000, paras. 17 and 23 of the text of the decision as 

/int.coe.echr.www://http: s web site’ Courtpublished at the.  
  .٤٣ إلى ٤١ المرجع نفسه، الفقرات من ١٣٣



 عدل الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة ال- الفصل الثالث عشر

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٠٤

ا التمايز في المعاملة ينطوي على تمييز، شددت المحكمة علـى أن            وعند بحث ما إن كان هذ     
الدول األعضاء في مجلس أوروبـا      "وأن  " االتفاقية صك حي يجب تفسيره على ضوء الظروف الراهنة        "

تعلق اليوم أهمية بالغة على مسألة المساواة في الحقوق المدنية بين األطفال المولودين داخـل وخـارج                 
اء على ذلك ال بد من تقديم أسباب قوية للغاية قبل أن يعتبر التمايز فـي المعاملـة               وبن ١٣٤."نطاق األسرة 

  ١٣٥."على أساس المولد خارج نطاق األسرة متماشيا مع االتفاقية
وعلى الرغم من أن المحكمة قبلت مشروعية حجة الحكومة المتمثلة في أن هـدف القـانون                

ما إن كان التمـايز، مـن حيـث         "مسألة مطروحة بشأن    الفرنسي هو حماية األسرة التقليدية فما زالت ال       
الوسيلة المستخدمة، في المعاملة بين أطفال السفاح واألطفال المولودين داخل أو خارج نطـاق األسـرة                

   ١٣٦."ولكن بدون عالقة سفاح، فيما يتعلق بميراثهم من آبائهم، يبدو مناسبا ومالئما للهدف المنشود
أن مؤسسة األسرة ليست ثابتة سواء تاريخيا أو اجتماعيـا أو           "وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى      

وأشارت إلى التطور القانوني في فرنسا والعالم على السواء لصالح مزيد من المساواة بـين               " حتى قانونيا 
وعلى خالف تأكيد الحكومة الفرنسية، الحظت المحكمة أيضا في         . األطفال المنحدرين من أصول مختلفة    

اتجاه واضح نحـو استئصـال      "لدول األعضاء األخرى في مجلس أوروبا أن هناك         صدد األوضاع في ا   
 ألحكـام   - المتطور بالضرورة  –إغفال هذا االتجاه في تفسيرها      ] يمكنها[وال  . التمييز ضد أطفال السفاح   

 ولذلك خلصت المحكمة إلى عدم وجود أي وجه في هذه القضية لتبرير التمييز              ١٣٧."االتفاقية ذات الصلة  
ال يمكن توجيه اللوم إلى طفل السـفاح علـى          "وعلى أية حال،    . أساس المولد خارج نطاق الزواج    على  

وكان من الحتمي أن يتضرر الشاكي من تقسيم أصول التركة بسـبب مركـزه              . ظروف ليس له يد فيها    
عدم وجود عالقة تناسبية معقولة بين الوسـيلة المسـتخدمة والهـدف            " ولزم عن ذلك     ١٣٨."كطفل سفاح 

 من البروتوكول رقم    ١ من االتفاقية إذا فهمت باالقتران مع المادة         ١٤ومن ثم فقد انتهكت المادة      " نشودالم
  ١٣٩. الملحق باالتفاقية١

 رأت أيضا المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وقوع انتهـاك،          ماركس ضد بلجيكا  وفي قضية   
مع الحق في احترام الحياة األسرية كمـا         من االتفاقية باالقتران     ١٤من بين عدة انتهاكات أخرى، للمادة       

" غيـر الشـرعيين   " طالما كان هناك تمايز في المعاملة في القانون البلجيكي بين األطفال             ٨تكفله المادة   
 ولم تتمتع الشاكية الثانية، وتدعى أليكسـاندرا، إال بحقـوق           ١٤٠.في حقوق الميراث  " الشرعيين"واألطفال  

 أمها البيولوجية قبل أن تتبناها الثانية ولم يحق لها في أي وقـت              محدودة في الحصول على ممتلكات من     
 وخلصت المحكمة إلـى     ١٤١.من األوقات، سواء قبل التبني أو بعده، أن ترث في تركات أفراد أسرة أمها             

وبذلك يكون قد وقع انتهاك للمادة ." مبررات موضوعية ومعقولة"أن هذا التمايز في المعاملة ال يستند إلى   
 ١٤٢. من االتفاقية٨فهمت باالقتران مع المادة  إذا ١٤

كما أن عدم تمتع أم أليكساندرا، واسمها باوال، إال بقدرة محدودة على التصرف في ممتلكاتها               
لصالح ابنتها منذ تاريخ االعتراف بابنتها وحتى تاريخ تبنيها يمثل انتهاكا لحق باوال في عدم التعـرض                 

ن التمايز في هذا الصدد بين األمهات المتزوجات وغير المتزوجـات           وترى المحكمة األوروبية أ   . للتمييز

  .٤٩ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٤                                                           
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٣٥
  .٥١ إلى ٥٠ المرجع نفسه، الفقرتان من ١٣٦
  .٥٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٧
  .٥٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٨
  .٥٥ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٩
١٤٠ ECHR, Marckx Case v. Belgium, judgment of 13 June 1979, Series A, No. 31, p. 22, para. 48.  
  .٥٦ إلى ٥٥، الفقرتان من ٢٥ إلى ٢٤ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٤١
  .٢٦ من الصفحة ٥٩ المرجع نفسه، الموضع نفسه؛ والفقرة ١٤٢



  الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة العدل- الفصل الثالث عشر

 ٦٠٥ العامين والمحامينوالمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 إذا قرأت جنبا إلى جنـب       ١٤ومن ثم فإنه يتنافى مع المادة       " المبررات الموضوعية والمعقولة  "يفتقر إلى   
 كما يعتبر إخضاع حق األم غير المتزوجة لقيود مقارنة باألم المتزوجة فيما             ١٤٣. من االتفاقية  ٨مع المادة   

 من البروتوكول رقم ١ عندما تفهم باالقتران مع المادة       ١٤ق بمنح الهبات واإلرث لطفلها خرقا للمادة        يتعل
  ١٤٤. الملحق باالتفاقية والذي بمقتضاه يحق لكل شخص أن يتمتع في سالم بممتلكاته١

  
  شروط المولد والنسب للمرشحين في منصب الرئاسة ٣-٦-٦

، كان على اللجنة األفريقية لحقوق  القانونية ضد زامبيامؤسسة المواردفي القضية التي أقامتها 
 المعدل لدستور زامبيا والذي بمقتضاه يكون على كـل          ١٩٩٦اإلنسان والشعوب أن تنظر في قانون عام        

من يرغب في ترشيح نفسه لمنصب رئيس البلد أن يثبت أن والديه كليهما من مواطني زامبيا مولـدا أو                   
 في المائة من الناخبين في زامبيا مـن حـق           ٣٥لتعديل سيحرم ما يقرب من      وترددت مزاعم بأن ا   . نسبا

  ١٤٥.ترشيح أنفسهم لمنصب الرئاسة
تنبذ التمييز القائم على أي من األسباب       " من الميثاق    ٢وأشارت اللجنة األفريقية إلى أن المادة       

ويتسم الحق في المساواة    ’ .والمولد أو أي وضع آخر    ...اللغة والمنشأ الوطني واالجتماعي   ’المبينة، ومنها   
بأهمية بالغة ألنه يعني أن يتوقع جميع المواطنين أن يعاملوا معاملة منصفة وعادلة في النظام القـانوني                 
وأن تكفل لهم معاملة متساوية أمام القانون والمساواة في التمتع بكل ما هو متـاح مـن حقـوق لجميـع           

في المساواة مهم أيضا ألنه يؤثر على القـدرة علـى            وفي رأي اللجنة أن الحق       ١٤٦."المواطنين اآلخرين 
ومثال ذلك أن الشخص الذي يقع عليه الضرر بسبب منشأه أو أصله االجتماعي             . التمتع بالحقوق األخرى  

وبعبارة أخرى، قد يحرم البلد مما      . قد يصوت لآلخرين ولكنه يقع تحت قيود عندما يرشح نفسه للمنصب          "
والحظت اللجنة فـي هـذا      ." حياة الوطنية من حسن القيادة وسعة الدراية      قد يعود به هذا الشخص على ال      

أن هذه الضروب من التمييز الذي يمارس في كثير من الدول األفريقية قد تسببت فـي العنـف                  "الصدد  
  ١٤٧." واالقتصادي الذي لم يجن أي أحد أي فائدة من ورائهيوعدم االستقرار االجتماع

 من الميثاق، بل وبموجب المادة ٢ ليس فقط على ضوء المادة   وبحثت اللجنة هذه الشكوى بدقة    
 إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو عـن          فيمشاركة بحرية   ال" المتعلقة بحق كل مواطن في       ١٣

وبالنظر إلى تاريخ زامبيا استخلصت اللجنة أن الحقوق التي تمتـع           ." طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية    
وأن التطبيق بأثر رجعي لهذه التدابير " انتزاعها باستخفاف"ى مدى ثالثين عاما ال يمكن   بها المواطنون عل  

وال تقع المعاناة في هذه الحالـة فقـط علـى           . "المطعون فيها ال يمكن تبريره بموجب الميثاق األفريقي       
يا فـي أن    ، بل وينتهك أيضا حق مواطني زامب      "المواطن الذي يعاني من التمييز بسبب المنشأ أو األصل        

 من الميثاق وكـذلك     ١٣ و ٢ ولذلك يكون االنتهاك قد وقع للمادتين        ١٤٨.يختاروا بحرية ممثليهم السياسيين   
  .٣ من المادة ١الحق في المساواة أمام القانون كما تكفله الفقرة 

  

  .٦٢لى  إ٦٠، الفقرات من ٢٧ إلى ٢٦ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٤٣                                                           
  .٦٥ إلى ٦٣، الفقرات من ٢٨ إلى ٢٧ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٤٤
١٤٥ ACHPR, Legal Resources Foundation v. Zambia, Communication No. 211/98, decision adopted during the 29th Ordinary session, 

html.98-211/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http: blished at of the text of the decision as pu52. , para2001 May 7 – April 23.  
  .٦٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٦
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٤٧
  .٧٢ و٧١ المرجع نفسه، الفقرتان ١٤٨



 عدل الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة ال- الفصل الثالث عشر

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٠٦

  األصل الوطني ٧-٦
 من أفـراد الجـيش الفرنسـي السـنغاليين          ٧٤٣من  غوي وآخرين ضد فرنسا     رفعت قضية   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية        ٢٦تقاعدين الذين ادعوا أن فرنسا انتهكت المادة        الم
معاملة متمايزة في تقرير معاشات الجنود المتقاعدين ممـن يحملـون الجنسـية             "ألن قانونها ينص على     

يـث حصـلوا علـى      ح" ١٩٦٠السنغالية الذين خدموا في الجيش الفرنسي قبل استقالل السنغال في عام            
أقل من المعاشات التقاعدية التي تمتع بها الجنود الفرنسيون المتقاعدون الذين يحملـون             "معاشات تقاعدية   
  ١٤٩."الجنسية الفرنسية

وبينما لم تتوصل اللجنة إلى أي دليل يدعم االدعاء بوقوع تمييز عنصري، كـان عليهـا أن                 
 وعلـى   ١٥٠. ألي أسباب أخرى   ٢٦ق المادة   تقرر ما إن كان الوضع موضوع الشكوى يدخل ضمن نطا         

في حد ذاتها ال تأتي ضمن أسباب التمييز المحظورة المنصوص عليها في المادة             " الجنسية"الرغم من أن    
 من العهد فقد قبلت اللجنة وجود تفرقة على أساس الجنسية لدى استقالل السـنغال وأن ذلـك يمثـل                    ٢٦

ولذلك تعين على اللجنة أن تقرر ما إن كانت التفرقة        ." آخروضع  "مسألة تندرج تحت ما تشير إليه عبارة        
  ١٥١.مستندة إلى معايير معقولة وموضوعية

أن المسألة ال تتعلق بالجنسية التي يتحدد على أساسها مـنح           "والحظت اللجنة عند قيامها بذلك      
وال يمكن  ...ضيمعاشات تقاعدية إلى مقدمي الشكوى ولكنها تتعلق بما كانوا يقدمونه من خدمات في الما             

اعتبار تغيير الجنسية بعد ذلك في حد ذاته مبررا كافيا للمعاملة المتمايزة حيث إن منح المعاش التقاعدي                 
استند إلى نفس الخدمات التي كانوا يقدمونها هم وغيرهم من الجنود الـذي ظلـوا يحملـون الجنسـية                   

رير التمايز في المعاملة، توصـلت     وبالنظر إلى عدم وجود أي مبررات مشروعة أخرى لتب         ١٥٢.الفرنسية
وهو لذلك يعتبر من قبيل التمييز الـذي        " ال يستند إلى معايير معقولة وموضوعية     "اللجنة  إلى أن التمايز      

  ٢٦.١٥٣تحظره المادة 
وفي قضية تتعلق بطرد األفارقة الغربيين من أنغوال، أشارت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان             

من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب تقتضي من الـدول األطـراف             ٢والشعوب إلى أن المادة     
كفالة تمتع جميع األشخاص الذين يقيمون في أراضيها بالحقوق المكفولة في الميثاق بغض النظر عما إن                

وفي القضية المعروضة على اللجنة يكون قد وقع انتهـاك          . كانوا من رعايا الدولة أو من غير مواطنيها       
الـذي  " األصل" من الميثاق بسبب     ٢شخاص المطرودين في المساواة أمام القانون بموجب المادة         لحق األ 

   ١٥٤.ينحدرون منه
  

الوثائق الرسمية م المتحدة ، ، في وثيقة األم)١٩٨٩أبريل / نيسان٣اآلراء المعتمدة في  (غوي وآخرون ضد فرنسا. أ، ١٩٦/١٩٨٥ البالغ رقم ١٤٩                                                           
  .٢-١ و١-١، الفقرتان ١٨٩، الصفحة A/44/40 ,، للجمعية العامة

  .٤-٩، الفقرة ١٩٥ إلى ١٩٣ المرجع نفسه، الصفحات من ١٥٠
  .٤-٩، الفقرة ١٩٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٥١
  .٥-٩، الفقرة ١٩٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٢
  .المرجع نفسه، المرجع نفسه ١٥٣
١٥٤ ACHPR, Union Inter-Africaine des Droits de l’Homme et al v. Angola, Communication No. 159/96, decision adopted on 11 

:  of the text of the decision as published at the following web site18. , para1997November 
html.96-159/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http من الميثاق حيث ) أ) (١ (٧ وتنطوي هذه القضية أيضا على انتهاك للمادة ؛

  .٢٠ و١٩إن األشخاص المطرودين لم تتح لهم فرصة الطعن في طردهم أمام السلطات القانونية المختصة، الفقرتان 



  الحق في المساواة وعدم التمييز في مجال إقامة العدل- الفصل الثالث عشر

 ٦٠٧ العامين والمحامينوالمدعين دليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  التوجه الجنسي ٨-٦
ال تتناول األحكام القانونية في هذا الفصل بشكل صريح حق الشخص فـي عـدم التعـرض                 

 من العهد الدولي    ٢٦ال في المادة    على أن األسباب الواردة على سبيل المث      . للتمييز بسبب توجهه الجنسي   
.  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ال تعتبر حصرية        ١٤الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة      

في كل تلك المواد فإن هذه القوائم ليست سوى قوائم إرشادية، وهو ما شددت              " مثل"وكما يتجلى من كلمة     
المتعلقة بالمـادة   سالغيرو دا سيلفا موتا ضد البرتغال       ان في قضية    عليه المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس    

للشخص يمثل مفهوما تغطيه    " التوجه الجنسي " من االتفاقية األوروبية والتي حكمت فيها المحكمة بأن          ١٤
  ١٥٥.يقينا تلك المادة

وفي هذه القضية اشتكى مقدم البالغ من أن قرار محكمة استئناف لشبونة بنقـل المسـؤولية                
وكانت محكمة الدرجـة    . ألبوية عن ابنته إلى زوجته السابقة وليس إليه ال يستند إال إلى توجهه الجنسي             ا

 واعتبـر   ١٥٦.األولى، وهي محكمة لشبونة لألحوال الشخصية، قد منحت من قبل المسؤولية إلى الشاكي            
 ١٤تنافى مع المـادة     الشاكي أن حقه في أن تحترم حياته األسرية قد انتهك وأنه قد تعرض للتمييز بما ي               

  .من االتفاقية
، قبلت المحكمة األوروبيـة     ١٤ باالقتران مع المادة     ٨وعند بحث الزعم بوقوع انتهاك للمادة       

 لشبونة قد أخذت في اعتبارها قبل كل شيء مصالح الطفل الفضلى عند بحث عـدد                فأن محكمة استئنا  "
."  كفة الميزان لصالح أحد الوالدين على اآلخـر        من النقاط الوقائعية والقانونية التي كان يمكن أن ترجح        

طرحت محكمة االستئناف عامال جديدا، وهـو أن الشـاكي          "على أنه عند نقض قرار المحكمة الجزئية،        
  ١٥٧."مماثل جنسيا وأنه يعيش مع رجل آخر

وجود تمايز في المعاملـة بـين       "اضطرت إلى أن تخلص إلى      "وعليه فإن المحكمة األوروبية     
وكان على المحكمة أن تنظر فيمـا إن        . ن زوجته السابقة على أساس التوجه الجنسي للشاكي       الشاكي وبي 

هدف "إن كان ينشد تحقيق     ) ١(كان هذا التمايز في المعاملة يستند إلى مبررات موضوعية ومعقولة، أي            
مة والغايـة   إن كانت هناك عالقة تناسبية معقولة بين الوسيلة المستخد        ) ٢(وإذا كان األمر كذلك     " مشروع
  ١٥٨."المنشودة

قرار محكمة استئناف لشبونة هو هدف      " يتوخاه بال ريب  "وانتهت المحكمة إلى أن الهدف الذي       
 ولكن هل القرار متناسب مع الهـدف؟        ١٥٩.مشروع، من حيث إنه يرمي إلى حماية صحة الطفل وحقوقه         

ة مـن حكـم محكمـة        ورأت أن العبارات ذات الصلة المأخوذ      ١٦٠.واستخلصت المحكمة أنه ليس كذلك    
، بـل إنهـا     "مجرد مالحظات عابرة  أو  ...لم تكن مجرد عبارات خرقاء عديمة المغزى      "استئناف لشبونة   

وهذا ." أن المثلية الجنسية للشاكي تمثل عامال حاسما في الحكم النهائي         "أشارت على النقيض من ذلك إلى       
 ١٦١."غيـر مقبولـة بموجـب االتفاقيـة       "التمييز القائم على اعتبارات مرتبطة بالتوجه الجنسي للشاكي         

 .Eur. Court HR, Case of Salgueiro da Silva Mouta v. Portugal, judgment of 21 December 1999,Reports 1999-IX, p انظر مثال ١٥٥                                                           
327, para. 28.  

  .٢٢ و٢١، الفقرتان ٣٢٥ إلى ٣٢٤ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٥٦
  .٢٨، الفقرة ٣٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٧
  .٢٩ و٢٨، الفقرتان ٣٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٨
  .٣٠، الفقرة ٣٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٩
  .٣٦قرة ، الف٣٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٠
  .٣٦ و٣٥، الفقرتان ٣٢٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٦١
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 من االتفاقية األوروبية إذا فهمت باالقتران مـع         ٨واستخلصت المحكمة من ذلك أن انتهاكا قد وقع للمادة          
  ١٤.١٦٢المادة 

  
  األقليات ٩-٦

  
  حق الشخص في التمتع بثقافته الخاصة  ١-٩-٦

ي الخاص بالحقوق المدنية     من العهد الدول   ٢٧قررت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن المادة        
وهكـذا فـإن    ." ينص على عدم حرمان أي شخص ينتسب إلى أقلية من حق التمتع بثقافتـه             "والسياسية  

علـى أن   ." ٢٧التدابير التي تبلغ مبلغ إنكار هذا الحق تكون منافية لاللتزامات المقررة بموجب المـادة               "
بل العيش لألشخاص المنتمين إلى أقليـة ال تبلـغ          التدابير التي تؤثر بدرجة معينة على طريقة الحياة وس        "

  ١٦٣."٢٧بالضرورة مبلغ إنكار الحقوق المنصوص عليها بموجب المادة 
النسمان وآخرين  وكانت حقوق األقليات في التمتع بثقافتهم الخاصة موضوع نزاع في قضية            

واشتكوا فيها من قرار    و حيوان الرنة الذين ينحدرون من أصل سامي         ، وهي قضية أقامها مرب    اضد فنلند 
 هكتارا تقع داخل أراضي الرعي القانونية الخاصة        ٣ ٠٠٠قطع األشجار في مساحة تغطي ما يقرب من         

.  من العهـد     ٢٧وفي رأي مقدمي الشكوى أن هذا القرار قد انتهك حقوقهم المكفولة بموجب المادة              . بهم
 إن كانت عملية قطع األشجار والتي كانت قد         التي كان على اللجنة بحثها فيما     " المسألة الحاسمة "وتمثلت  

بالحجم الذي يحرم مقدمي الشكوى مـن       "نفذت بالفعل، وكذلك الموافقة على قطع األشجار في المستقبل،          
 وأشارت اللجنة في هذا الصدد إلى الشروط الواردة         ٢٧.١٦٤كما تكفله المادة    " حق التمتع بثقافتهم الخاصة   

بمقتضاها يكون من حق األقليـات أو مجموعـات         " والتي   ٢٧على المادة    من تعليقها العام     ٧في الفقرة   
السكان األصليين الحق في حماية أنشطتهم التقليدية، مثل القنص البـري أو صـيد األسـماك أو تربيـة                 

الكفيلة بمشاركة أفراد األقليات مشاركة فعالة في اتخـاذ القـرارات           "حيوانات الرنة ويجب اتخاذ التدابير      
  ١٦٥." عليهمالتي تؤثر

أن األنشطة المنفذة   "القضية لم تستطع اللجنة أن تخلص إلى        " التدقيق في دراسة  "على أنه بعد    
ولم يكن  ." إنكارا لحق مقدمي الشكوى في التمتع بثقافتهم الخاصة       ] تشكل[وكذلك التي تمت الموافقة عليها      

ستشيرت في عملية وضع خطـط      هناك نزاع على أن لجنة الرعاة التي ينتمي إليها أصحاب الشكوى قد ا            
وإضافة إلى ذلك، نظرت المحاكم الوطنية فيما إن كانت العمليـة           . قطع األشجار ولم تنكر موافقتها عليها     

 من العهد ولم يكن ثمة أي إشارة إلى أن تلك المحاكم قد             ٢٧المقترحة لقطع األشجار تشكل انتهاكا للمادة       
  ١٦٦."أو أساءت تطبيقها/أساءت تفسير المادة و"

  .٣٦، الفقرة ٣٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٢                                                           
، الوثائق ، وثيقة األمم المتحدة)١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٣٠اآلراء المعتمدة في  (النسمان وآخرون ضد فرنسا.إ.ج، ٦٧١/١٩٩٥ البالغ رقم ١٦٣

  .٣- ١٠، الفقرة ٢٠٣، الصفحة A/52/40 (II) ,الرسمية للجمعية العامة، 
  .٤- ١٠، الفقرة ٢٠٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٤
فيما يتعلق بممارسة الحقوق الثقافية : " تنص على ما يلي٢٣الواقع أن الفقرة ذات الصلة من التعليق العام رقم .  المرجع نفسه، الموضع نفسه١٦٥

 صور كثيرة، منها طريقة الحياة الخاصة المقترنة باستعمال الموارد البرية، وبخاصة ، تالحظ اللجنة أن الثقافة تتجلى في٢٧المحمية بموجب المادة 
وقد يشمل هذا الحق أنشطة تقليدية من قبيل صيد األسماك أو القنص والحق في العيش في محميات تخضع لحماية . في حالة الشعوب األصلية

ابية للحماية وتدابير لكفالة المشاركة الفعالة من أفراد مجتمعات األقليات في اتخاذ القرارات وقد يتطلب التمتع بهذه الحقوق تدابير قانونية إيج. القانون
  .، وحذفت الحاشية١٤٩، ص مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة." التي تمسهم

 ٢٠٣، الصفحتان A/52/40 (II) ,لجمعية العامة، ، الوثائق الرسمية لوثيقة األمم المتحدة  ،النسمان وآخرون.إ.ج، ٦٧١/١٩٩٥ البالغ رقم ١٦٦
  .٥-١٠، الفقرة ٢٠٤و
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على أن اللجنة أضافت أنه إذا جرت الموافقة على قطع األشجار على نطاق أوسع أو إذا ظهر                 
فقد يتعين النظر فيما    "لها أن آثار العملية المقررة لقطع األشجار كانت تشكل خطرا أكبر عما هو متوقع،               

عنى الذي تنطـوي    إن كانت تشكل انتهاكا لحق أصحاب الشكوى في التمتع بثقافتهم الخاصة في حدود الم             
  ١٦٧."٢٧عليه المادة 

  
  الحق في اإلقامة في محمية هندية ٢-٩-٦

هناك واحدة من القضايا المبكرة التي قررتها اللجنة المعنية بحقوق اإلنسـان، وهـي قضـية                
 التي أقامتها سيدة ولدت وسجلت كواحدة من هنود ماليسيت ولكنها، وفقا للقانون الهندي              لوفليس ضد كندا  

وبالنظر إلى أن الرجل الذي     . دت حقوقها ومركزها كهندية بعد زواجها من شخص غير هندي         الكندي فق 
كان يتزوج امرأة غير هندية لم يكن يفقد مركزه كهندي فقد ادعت الشاكية أن القانون الهنـدي تمييـزي                   

 لهـا    بل وبعد طالق الشاكية لم يسمح      ١٦٨. من العهد  ٢٧ و ٢٦وأنه انتهك، من بين جملة أمور، المادتين        
  .بالعودة إلى قبيلتها

وعلى الرغم من أن اللجنة لم تكن مختصة ببحث السبب األصلي وراء فقدان الشاكية لمركزها    
، ١٩٧٦أغسطس  / آب ١٩ حيث إن العهد لم يدخل حيز النفاذ بالنسبة لكندا إال في             ١٩٧٠الهندي في عام    

 والواقع  ١٦٩.تبحث اتساقها مع أحكام العهد     المترتبة عن ذلك وأن      اآلثار المستمرة فقد أمكنها أن تنظر في      
 وتمثلت المسألة ذات الصلة فيما إن كانت الشاكية،         ٢٧أن اللجنة لم تنظر في البالغ إال على ضوء المادة           

 ٢٧حرمت من الحق الذي تكفلـه المـادة         ] قد[إنكار حقها القانوني في اإلقامة في محمية توبيك،         "بسبب  
ي التمتع بثقافتهم الخاصة واستعمال لغتهم باالشـتراك مـع األعضـاء            لألشخاص المنتمين إلى أقليات ف    

   ١٧٠."اآلخرين في جماعتهم
وعند النظر في القضية على ضوء انفساخ زواج الشاكية من شخص غير هنـدي، خلصـت                

 مـن   ٢٧اللجنة إلى أنها قد حرمت من حقها القانوني في اإلقامة في محمية توبيك بما يتنافى مع المـادة                   
  ١٧١.العهد

 في حد ذاتها ال تضمن الحق في العيش في محمية فقـد رأت              ٢٧وعلى الرغم من أن المادة      
  المحكمة أن
البد للقيود القانونية التي تؤثر على حق الشخص المنتسب إلى األقلية المعنية في اإلقامـة               "

في محمية أن تستند  إلى مبررات معقولة وموضوعية وأال تتنافى مع األحكام األخـرى               
 فـي ضـوء األحكـام       ٢٧ويجب تفسير وتطبيق المادة     . وص عليها في العهد ككل    المنص
 بقدر ما قد تكون ذات صلة بالقضية المعينة، وكذلك          ٢٣ و ١٧ و ١٢مثل المواد   ...األخرى

 حسب مـا يكـون عليـه    ٢٦ و٣ و٢على ضوء األحكام التي تحظر التمييز، مثل المواد        
   ١٧٢."الحال

 لوفليس من الحق في اإلقامة في محمية يعتبر أمرا معقـوال            أن حرمان ساندرا  "ولم تر اللجنة    
المحكمة أن منع االعتـراف بهـا باعتبارهـا         ] استخلصت[ولذلك  . أو ضروريا للحفاظ على هوية القبيلة     

  .٧- ١٠، الفقرة ٢٠٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٧                                                           
، الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة األمم المتحدة )١٩٨١يوليو / تموز٣٠اآلراء المعتمدة في (لوفليس ضد كندا . س ، R.6/24 البالغ رقم ١٦٨

  .١، الفقرة ١٦٦، الصفحة A/36/40 ,العامة، 
  .١١ و١٠، الفقرتان ١٧٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٩
  .٢- ١٣، الفقرة ١٧٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٠
  .١٩ و١٧، الفقرتان ١٧٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٧١
  .١٦ و١٥، الفقرتان ١٧٤ و١٧٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٧٢
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عند قراءتها في سـياق     ...٢٧منتمية إلى القبيلة يحرمها بدون مبرر من حقوقها المكفولة بمقتضى المادة            
  ١٧٣."ار إليهااألحكام األخرى المش

  

 مالحظات ختامية .٧

استعرضنا هذا الفصل بشكل عام أهم األحكام القانونية العالمية واإلقليمية التي تتعامـل مـع               
كما عرضنا أمثلة مأخوذة من السوابق القانونية الدولية لمختلف         . ظاهرة التمييز المتفشية والمتعددة األبعاد    

وتؤثر الحوادث أو الممارسات التمييزية فـي       . لغ  التفرقة، أي التمييز    الحاالت التي قد تبلغ أو ال تبلغ مب       
كل األوقات على الضحية أو الضحايا تأثيرا سلبيا للغاية ألنهـا تشـكل فـي أغلـب األحـوال إنكـارا                     
لخصائصهم اإلنسانية المميزة ومن ثم نفيا لحقهم الجوهري في أن يكونوا متباينين بـين البشـر الـذين                  

 في القيمة بغض النظر عن لون بشرتهم أو أصلهم أو نوع جنسهم أو ديانتهم ومـا إلـى                   يتساوون جميعا 
  .ذلك

وأوضحنا في هذا الفصل أن هناك وفرة كثيرة من األحكام القانونية الدولية التي تكفل الحـق                
د وهكذا فإن استمرار الممارسات التمييزية في العالم ليس معناه عـدم وجـو            . في المساواة وعدم التمييز   

وال محالة أن هذا القصور في      . قواعد قانونية وإنما عدم تنفيذ تلك القواعد في الحياة اليومية في مجتمعاتنا           
تنفيذ بعض أهم مبادئ القانون الدولي على المستوى الوطني ينطوي أيضا على أثر سلبي علـى السـالم                  

  .واألمن داخليا ودوليا على السواء
والمحامين الوطنيين واجب تحويل األحكام القانونية الوطنية       ويقع على القضاة وأعضاء النيابة      

القائمة بشأن الحق في المساواة وعدم التمييز إلى مفاهيم قانونية فعالة بحق كما يجب عليهم، كلما سمحت                 
ولـو  . اختصاصاتهم، تطبيق القواعد القانونية الدولية على تلك المسائل أو االسترشاد بها على أقل تقدير             

 .لوا ذلك بشكل متسق وفعال الستحال العالم حقا إلى مكان ينعم فيه الجميع بمزيد من التآلفأنهم فع

 على اآلراء التي اعتمدتها ١٩٨٣يونيو / حزيران٦لكندية المؤرخ في لالطالع على رد الحكومة ا. ١٧، الفقرة ١٧٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٣                                                           
  .٢٥٣ إلى ٢٤٩، الصفحات من A/38/40 ,، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، انظر وثيقة األمم المتحدة ، لوفليساللجنة في قضية 
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  الفصل الرابع عشر.......
دور المحاكم في حماية الحقوق 
..االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 األهداف المتوخاة 

تعريف المشاركين بالصكوك القانونية الدولية الرئيسية التي تحمي الحقوق االقتصادية  • 
 واالجتماعية والثقافية

واالجتماعية والثقافية من ناحية، والحقوق توضيح الصلة العضوية بين الحقوق االقتصادية  •
 المدنية والسياسية من ناحية أخرى، وشرحها للمشاركين

تعريف المشاركين بطابع االلتزامات القانونية للدول األطراف في صدد إعمال الحقوق  •
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  والثقافيةإعالم المشاركين بمحتوى بعض الحقوق االقتصادية واالجتماعية •

إجراء مناقشة مع المشاركين حول مسألة قابلية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
 ألن تكون محل نظر أمام المحاكم

تعريف المشاركين بالدور الهام للمحاكم الوطنية في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية  •
 والثقافية

قضاة ومحامين للمساهمة في إعمال الحقوق زيادة وعى المشاركين بإمكاناتهم بوصفهم  •
 عية والثقافية على الصعيد المحلىاالقتصادية واالجتما

 

 أسئلة 

 كيف تتم حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإعمالها في البلد الذي تعملون فيه؟ • 

 ما هو الدور الذي تؤديه المحاكم في إعمال هذه الحقوق؟ •

أو إعمال الحقوق االقتصادية /يات خالف المحاكم التي توجد في بلدكم لتعزيز وما هي اآلل •
 واالجتماعية والثقافية؟

ما هي جوانب الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تتسم بأهمية خاصة في البلد  •
 الذي تعملون فيه؟
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 )تابع (أسئلة 

اصا إلى الحماية القانونية في مجال هل هناك أي مجموعات ضعيفة تحتاج احتياجا خ • 
 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟

  معنى تحتاج هذه الحماية الخاصة؟إذا كان األمر كذلك ما هي هذه المجموعات وبأي •

 كيف يتم توفير هذه الحماية إن كان يتم توفيرها على اإلطالق؟ هل هذه الحماية فعالة؟ •

نتصاف على الصعيد الوطني من أجل الحماية الفعالة كيف يمكن أن تتصور سبيل اال •
 للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألي شخص؟

     
 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
 ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  •

 ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  •

   اإلقليميةالصكوك
 ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •

 ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •

 اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية البروتوكول •
 ١٩٨٨واالجتماعية والثقافية، 

 ١٩٦٩، )المنقح(األوروبي ، والميثاق االجتماعي ١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبي،  •
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 مقدمة  .١

الهدف الرئيسي لهذا الفصل هو وصف الدور الهام الذي تؤديه هيئات الرصد الدولية والمحاكم         
  . الوطنية في للمساهمة في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني

 عامة السبب في أن العهد الوحيد األصلي لحقـوق  ولكن هذا الفصل سيبدأ بأن يشرح بعبارات  
اإلنسان قُسّم في نهاية األمر إلى عهدين أحدهما يضمن الحقوق المدنية والسياسية واآلخر يحمى الحقوق               

وسيصف الفصل بعد ذلك بإيجاز الصلة العضوية بين هذين الفئتين من           . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
وثالثا سيسعى الفصـل    . حدهما على اآلخر من أجل إعمالهما إعماال متبادال وفعاال        الحقوق اللتين يعتمد أ   

إلى إجراء مسح للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تحميها المعاهـدات العالميـة واإلقليميـة             
 الطـابع   ورابعا يناقش الفصـل   . لحقوق اإلنسان ويحلل االلتزامات القانونية للدول في حماية هذه الحقوق         

ويأتي بعد  . القانوني للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك إمكانية عرضها على المحاكم           
وفى هذا الصـدد    . ذلك فحص لتفسير هيئات الرصد الدولية للحق في المسكن المالئم والحق في الصحة            

اكم تطالب بصورة متزايدة بالبت في      سيشار إلى أمثلة من السوابق القانونية الوطنية التي توضح أن المح          
وينتهي الفصل بوصف الدور الهام الذي      . مسائل تتصل بميدان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      

  .تؤديه المهن القانونية في كفالة الحماية الفعالة لهذه الحقوق
*****  

يات المعتمدة في إطـار     ينبغي أن يالحظ أن هذا الفصل لن يعالج كثيرا من االتفاقيات والتوص           
 ١ رقم   المنشورولكن  . منظمة العمل الدولية التي تتيح حماية واسعة لحقوق العمال رغم أهميتها األساسية           

  .تضمن قائمة ببعض االتفاقيات الكبرى المعقودة في إطار منظمة العمل الدوليةي
  

 السبب في وجود عهـدينوما ه :عودة إلى التاريخ .٢
 حقوق اإلنسان؟دوليين اثنين ل

  

  استعراض التسلسل الزمني  ١-٢
تتضح الدروس العسيرة المكتسبة من الحرب العالمية الثانية في ميثاق األمم المتحـدة الـذي               

  يشدد على أن السلم واالستقرار الدوليين مشروطان بالعمل على
تطوير والتقدم  تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب االستخدام المتصل والنهوض بعوامل ال          " 

 ؛) )أ (٥٥المادة " (االقتصادي واالجتماعي

تيسير الحلول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية وما يتصل بها وتعزيز التعـاون             " 
 ؛) )ب (٥٥المادة " (الدولي في أمور الثقافة والتعليم

ع بال تمييز بسبب الجـنس أو       أن يشيع في العالم احتراق حقوق اإلنسان والحريات السياسية للجمي         " 
  ) ).ج (٥٥المادة " (اللغة أو الدين وال تفريق بين الرجال والنساء

ومن المنطقي أن هذا اإلدراك لضرورة إشباع كل األبعاد األساسية فـي الشـخص اإلنسـاني                
، الذي لم يتضمن فقـط الحقـوق المدنيـة          ١٩٤٨اتضحت أيضا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام         
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السياسية التقليدية ولكنه تضمن أيضا عددا من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل الحـق فـي                و
  ).٢٧-٢٢المواد (العمل والحق في الضمان االجتماعي والحق في مستوى معيشي الئق والحق في التعليم 

 التي  وكان الغرض المنشود من صياغة عهد دولي خاص بحقوق اإلنسان هو ترجمة الحقوق            
. وضعت في صياغة عامة إلى حد ما في اإلعالن العالمي إلى تعهدات أكثر تفصـيال وملزمـة قانونيـا                  

وعمدت لجنة حقوق اإلنسان بسرعة إلى العمل في صياغة الحقوق المدنية والسياسية إلدخالها في العهد،               
 عن  ٣لكن مع امتناع     صوتا مقابل ال شئ و     ١٢ اعتمدت اللجنة بأغلبية     ١٩٤٩وفى دورتها الخامسة في     

التصويت، قرارا أعلنت فيه وجهة النظر بأنه من الضـروري إدراج أحكـام بشـأن التمتـع بـالحقوق              
 تراجعت اللجنة عن    ١٩٥٠ ولكن بعد مناقشة في الدورة السادسة في         ١.االقتصادية واالجتماعية في العهد   

قتصادية واالجتماعية والثقافيـة     إدراج الحقوق اال   عدم ٢ صوتا مقابل    ١٣وجهة نظرها وقررت بأغلبية     
العهـد  "وتقرر أن يكون هذا العهد      . في العهد األول الذي تعين أن يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية          

 وكانت اللجنـة    ٢".األول في سلسلة من العهود والتدابير التي ستعتمد من أجل تغطية كل اإلعالن العالمي             
لم أنها قادرة على التوصل إلى نتائج ملموسة ولذلك سـرعان           واقعة تحت ضغط كبير لتظهر لشعوب العا      

ما تبين لها أنه سيكون من العسير للغاية أن تضع وثيقة ملزمة قانونيا تشمل أيضا كل المجموعة المعقدة                  
  .من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في غضون فترة قصيرة

رت مناقشة في اللجنة الثالثة حول مسألة ما         ج ١٩٥٠وفى الدورة الخامسة للجمعية العامة في       
وكانت األغلبية تؤيد إدراج فئتي الحقـوق فـي عهـد           . إن كان ينبغي إصدار عهد واحد أم عهدين اثنين        

وفيه أعلنت أنه   ) ٥-د (٤٢١ وبناء على توصية من اللجنة الثالثة اعتمدت الجمعية العامة القرار            ٣.واحد
] وهى المبـادئ التـي    [إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واستنادا إليها       ينبغي صياغة العهد بروح مبادئ ا     "

". تعتبر اإلنسان شخصا يملك دون شك حريات مدنية وسياسية وكذلك حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية             
إن التمتع بالحريات المدنية والسياسية وبالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يترابط          "وأضافت قائلة   

اإلنسان الذي يحرم من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لـيس مثـاال للشـخص            "وأن  " يتشابكو
ولكل هذه األسباب قررت الجمعية العامة أن       ". اإلنساني الذي يعتبره اإلعالن العالمي مثال اإلنسان الحر       

نسـان وأن تـدرج كـذلك    تدخل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في العهد الخاص بحقـوق اإل       
ولذلك طلبت مـن المجلـس االقتصـادي        . اعترافا صريحا بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق المتصلة       

أن يطلب من لجنة حقوق اإلنسان أن تدرج، وفقا لروح اإلعالن العالمي، في مشروع العهد               "واالجتماعي  
يقة تربط هذه الحقوق بالحريات المدنية      تعبيرا صريحا عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بطر       

 صوتا مقابل ٣٨برمته بأغلبية ) ٥-د (٤٢١واعتمد مشروع القرار ". والسياسية المعلنة في مشروع العهد
 عن التصويت واعتمد الجزء هاء منه الذي يتضمن الحكم بشـأن الحقـوق االقتصـادية                ١٢ وامتناع   ٧

 ويعنى ذلك بكلمات أخـرى      ٤. عن التصويت  ٧ وامتناع   ٩بل   صوتا مقا  ٣٥واالجتماعية والثقافية بأغلبية    
وجود أغلبية كبيرة مؤيدة لصياغة صك قانوني واحد فقط يشمل الحقوق المدنية والسياسية واالقتصـادية               

  .واالجتماعية والثقافية
 ٣٤٩واستجابة لطلب الجمعية العامة قرر المجلس االقتصادي واالجتماعي بموجـب قـراره             

مشروع عهد منقحا على نسق الخطوط التي أشـارت         " من لجنة حقوق اإلنسان أن تعد        أن يطلب ) ١٢-د(
  ".إليها الجمعية العامة

                                                           
 ١٢وكان التصويت بأغلبية . ١٥، الصفحة ١٩٤٩، تقرير لجنة حقوق اإلنسان في دورتها الخامسة، E/1371 (E/CN.4/350):  وثيقة األمم المتحدة١

  . عن التصويت٣صوتا مقال ال شئ وامتناع 
ادسة بشأن مسألة إدراج الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في العهد،  لالطالع على المناقشة الجارية في لجنة حقوق اإلنسان في دورتها الس٢

  .٢١الصفحة  ،E/CN.4/SR.186: ولالطالع على التصويت انظر وثيقة األمم المتحدة؛ 187-184و  E/CN.4/SR.181 : انظر وثيقة األمم المتحدة
  .SR 313 و A/C.3/SR.297-299، الوثائق ، اللجنة الثالثة١٩٥٠ورة الخامسة، ، الدالوثائق الرسمية للجمعية العامة:  انظر على سبيل المثال٣
  .١٦٢ و ١٧٠، الفقرتان ٥٦٤، الصفحة  A/PV.317، الوثيقة ، الجلسات العامة١٩٥٠الدورة الخامسة،  ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٤



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦١٥  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 ورغم قرار الجمعية العامة بـدأت اللجنـة أعمالهـا    ١٩٥١وفى الدورة السابعة المعقودة في      
قافية أم ال فـي     بمناقشة واسعة حول مسألة ما إن كان ينبغي إدخال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والث            

 وبعد ذلك انتقلت إلى صـياغة       ٥. مادة بشأن الحقوق المدنية والسياسية     ١٨العهد الذي كان يتضمن بالفعل      
عهد وحيد بعد إضافة عدد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى الحقوق المدنية والسياسـية               

ح أن إجابة السؤال عن السبب في وجود عهدين          ولكن المناقشة في اللجنة توض     ٦.الموجودة فعال في العهد   
  .بدال من عهد واحد هي أكثر تعقيدا مما يعتقد في بعض األحيان

للصعوبات التي قـد    "وبعد النظر في تقرير اللجنة قام المجلس االقتصادي واالجتماعي، نظرا           
إلـى  "عية العامـة    ، بدعوة الجم  "تنشأ عن تجسيد نوعين مختلفين من الحقوق وااللتزامات في عهد واحد          

بإدراج مـواد عـن الحقـوق االقتصـادية         ) ٥-د( هاء   ٤٢١إعادة النظر في قرارها الوارد في القرار        
قرار المجلـس االقتصـادي     " (واالجتماعية والثقافية في عهد واحد إلى جانب الحقوق المدنية والسياسية         

  ) ).١٣-د( جيم ٣٨٤واالجتماعي 
يلة تزايد فيها االستقطاب من الناحية السياسية وشـابها         وفى الدورة السادسة وبعد مناقشة طو     

انعدام الثقة العميق بين البلدان االشتراكية وبعض البلدان الغربية بالتحديد، طلبت الجمعية العامـة مـن                
أن يطلب من لجنة حقوق اإلنسان صياغة عهدين بشأن حقوق اإلنسان           "المجلس االقتصادي واالجتماعي    

حد للجمعية العامة للنظر فيهما في دورتها السابعة، على أن يتضمن أحدهما الحقوق وتقديمهما في وقت وا
وكان من المقرر أن تعتمد     ". المدنية والسياسية ويتضمن األخر الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       

ة حقـوق   لكي تؤكد وحدة الهدف المنشود وتكفل احترام ومراعـا        "الجمعية العامة العهدين في وقت واحد       
ولذلك بدأت اللجنة في دورتها الثامنة المعقودة في عـام          ) ). ٦-د (٥٤٣قرار الجمعية العامة    " (اإلنسان
  . في صياغة العهدين١٩٥٢

  
  مضمون المناقشات  ٢-٢

ينبغي أن يالحظ في البداية أنه لم يكن هناك اعتراض من المتحدثين علـى أهميـة الحقـوق                  
ولكـن  . ة وال على العالقة العضوية بينها وبين الحقوق المدنية والسياسية         االقتصادية واالجتماعية والثقافي  

سرعان ما تبين بعد أن بدأت اللجنة عملها في صياغة العهد أن طابع الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة                 
والثقافية ذاته يجعل من المستحيل مناقشة جوهرها دون مناقشة تنفيذها أيضا وبالتالي هل ينبغي إدراجها               

  . أو ينبغي إدراجها في معاهدة منفصلةةفي نفس العهد مع الحقوق المدنية أو السياسي
  

  الحجج الرئيسية لتأييد عهد واحد ١-٢-٢
، نظـرا ألن    الحاجة إلى وحدة الحقوق   كانت أهم حجة قدمتها البلدان المؤيدة لعهد وحيد هي          

واعتقـدت  . لثقافية تشكل وحدة ال تتجـزأ     الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية وا      
بعض البلدان أن وجود عهدين سيضعف السلطة األدبية لإلعالن العالمي الـذي يوضـح التـرابط بـين               

 واعتبرت تلك البلدان عموما أن التمييز بين الحقوق المدنية والسياسية مـن ناحيـة والحقـوق                 ٧.الحقوق

                                                           
  .SR 248و  SR 237 و E/CN.4/SR.203-208  لالطالع على تفاصيل المناقشة انظر بالتحديد وثائق األمم المتحدة٥
  .٨٥-٥٧، المرفقات، الصفحات ١٩٥١ تقرير لجنة حقوق اإلنسان عن دورتها السابعة، E/1992 (E/CN.4/640) انظر وثيقة األمم المتحدة ٦
، ١٧٤، الصفحة A/C.3/SR.29الوثيقة ، ، اللجنة الثالثة١٩٥٠وثائق الجمعية العامة، الدورة الخامسة، :  انظر في هذا الصدد على سبيل المثال٧

، A/C.3/SR.298؛ والوثيقة )اتحاد الجمهوريات السوفياتية االشتراكية (٦٠-٤٨، الفقرات ١٧٦-١٧٥؛ والصفحتان )بولندا (٤١-٣٥الفقرات 
؛ )إيران (٤٩ة ، الفقر١٨١؛ والصفحة )يوغوسالفيا (١٩-١٦، الفقرات ١٧٩-١٧٨؛ والصفحتان )المكسيك (١٥- ٩، الفقرات ١٧٨الصفحة 

، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ و)العراق (٦٥-٦٣، الفقرات ١٨٣-١٨٢والصفحتان 
A/C.3/SR.360 المكسيك (٤٤، الفقرة ٨١، الصفحة( ؛ والوثيقةA/C.3/SR.366 ١٤-١٣، الفقرتان ١١٤، الصفحة) قة ؛ والوثي)إندونيسيا
A/C.3/SR.366 والوثيقة ٤٠-٣٧، الفقرات ١١٦، الصفحة A/C.3/SR.393 ولمعرفة البلدان المؤيدة لعهد واحد ). كوبا (٤٦، الفقرة ٢٧٥، الصفحة



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–الفصل الرابع عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦١٦

خرى هو تمييز مصطنع وأنه لن يكون للمجموعة األولى من          االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية أ     
 واعتقد بعضها أن الجمعية العامة قد أغلقت مناقشـة          ٨.الحقوق أي معنى أو قيمة بدون المجموعة الثانية       

وال ينبغي إعادة   ) ٥٩-د (٤٢١السؤال عما إن كان ينبغي صياغة عهد واحد أو عهدين بموجب قرارها             
تلك البلدان التي عارضت صياغة عهد واحد ترفض تلقائيا الوحدة األساسية           " إن    وقيل أيضا  ٩.فتح المسألة 

قلة من الـدول، تشـمل      " وإن   ١٠".للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع الحقوق المدنية والسياسية       
] و[بار  مصلحتها القومية فوق كل اعت    ] تضع[كندا وفرنسا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية        

 وأعربت بعض البلدان أيضا عن خشـيتها        ١١".تسعى إلى فصل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
ورفـض  . أن يؤدى اعتماد عهدين وفتحهما للتصديق في وقت واحد إلى تأخير كبير في عملية التصديق              

محاولة لتنحية الحقـوق    "ن  اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية هذه الفكرة بوصفها ال تعدو أن تكو          
تسعيان مرة أخرى   "ورأى أن الواليات المتحدة والمملكة المتحدة       ". االقتصادية واالجتماعية والثقافية جانبا   

  ١٢".إلى التخريب ومناورات التعطيل التي لجأت إليها في حالة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
د عهد واحد يتضمن كال الحقوق المدنيـة        وقامت الخالفات في صدد آلية التنفيذ في حالة وجو        

 فقـد   ١٣وفى حين أراد البعض آلية تنفيذ متشابهة،      . والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
أنه ال  " ولكن رأى االتحاد السوفييتي كان       ١٤.أراد البعض اآلخر آلية تنفيذ مختلفة لكل فئة من فئتي العهود          

اعتماد الحكومـات فـي     "وأن هذه الطريقة هي     " ة تتفق مع القانون الدولي    توجد سوى طريقة تنفيذ واحد    
 وفـى   ١٥".أراضيها كل التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المطلوبة لتضمن للشعوب التمتع بحقوقها           

سيكون من األسهل تنفيذ الحقـوق المدنيـة        "صدد مشكلة إعمال الحقوق أنكر االتحاد السوفياتي أيضا أنه          
  ١٦.واستشهد بأمثلة لدعم رأيه" اسية نظرا ألن كل ما يتطلبه األمر هو تدابير تشريعيةوالسي

  

                                                                                                                                                                                             
 ٢٧الفقرة ، ١٨٧، الصفحة A/C.3/SR.299، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة الخامسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: انظر على سبيل المثال

 ٥٣، الفقرة ١٨٩؛ والصفحة )األرجنتين (٤٠، الفقرة ١٨٨؛ والصفحة )تشيكوسلوفاكيا (١)٣(، الفقرة ١٨٧؛ والصفحة )المملكة العربية السعودية(
  ). سوريا(
الوثائق الرسمية للجمعية  و؛)جمهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية (٢٢، الصفحة E/CN.4/203 انظر على سبيل المثال، وثيقة األمم المتحدة ٨

، A/C.3/SR.298؛ والوثيقة )شيلى (٧٢- ٦٩، الفقرات A/C.3/SR.297، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة العامة، الدورة الخامسة، العامة
، A/C.3/SR.362، الوثيقة الثة، اللجنة الث١٩٥٢-١٩٥١الدورة السادسة،  الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ و)المكسيك (١٣، الفقرة ١٧٨الصفحة 
، الصفحة )جمهورية بيالروسيا االشتراكية السوفياتية (٢و١، الفقرتان ١٢٧، الصفحة A/C.3/SR.368والوثيقة ) العراق (٢٣، الفقرة ٩١الصفحة 
 ٤-٢، الفقرات ٢٨٥فحة ، الصA/C.3/SR.395، والوثيقة ٣، الفقرة ١٣٥، الصفحة A/C.3/SR.370؛ الوثيقة )بولندا (٣١- ٣٠، الفقرتان ١٣٠

  ). المملكة العربية السعودية (١١-١٠، الفقرتان ٢٧٢، الصفحة A/C.3/SR.393؛ الوثيقة )اتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية(
، ١٢٣، الصفحة A/C.3/SR.367، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  انظر على سبيل المثال٩

جمهورية بيالروسيا االشتراكية  (٢-١، الفقرتان ١٢٧، الصفحة A/C.3/SR.368؛ والوثيقة )جمهورية أوكرانيا االشتراكية السوفياتية (٢٤الفقرة 
  ).بولندا (٣٨، الفقرة ١٣٠؛ الصفحة )السوفياتية

 ٨، الفقرة ١٠٨، الصفحة A/C.3/SR.365، الوثيقة لجنة الثالثة، ال١٩٥٢-١٩٥١السادسة، ، الدورة الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١٠
  ).  يوغوسالفيا(
جمهورية  (١، الفقرة ١٢٧ الصفحة ،A/C.3/SR.368، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١١

  ). بيالروسيا االشتراكية السوفياتية
وفى . ٦، الفقرة ١٣٦-١٣٥ الصفحتان ،A/C.3/SR.370، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، لجمعية العامةالوثائق الرسمية ل ١٢

والوثيقة ) تشيكوسلوفاكيا (٥٧، الفقرة ١١٨، الصفحة A/C.3/SR.366 الوثيقة أيضاموضوع الخوف من التأخير بسبب ربط العهدين انظر 
A/C.3/SR.393 سوريا (١٦ الفقرة ،٢٧٢، الصفحة .(  

. ٩، الفقرة ١٠٨ الصفحة ،A/C.3/SR.365، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١٣
  ).يوغوسالفيا(
؛ )غواتيماال (٢٣، الفقرة ٧٩لصفحة  ا،A/C.3/SR.360، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١٤

  ).  الفلبين (٣٠، الفقرة ٢٧٣، الصفحة A/C.3/SR.393والوثيقة 
  . ٥، الفقرة ١٣٥ الصفحة ،A/C.3/SR.370، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١٥
  . ٤، الفقرة ١٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٦



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦١٧  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  الحجج الرئيسية لتأييد صياغة عهدين ٢-٢-٢
كما لوحظ أعاله شددت البلدان المؤيدة لصياغة عهدين أيضا على العالقة العضوية بين فئتي              

ولتأكيـد  . صادية واالجتماعية والثقافيـة   الحقوق وعلى الحاجة إلى صك دولي يضمن أيضا الحقوق االقت         
 ولكـن   ١٧.القيمة المتساوية لهذه الحقوق قالت هذه البلدان إنها تريد فتح العهدين للتوقيع في وقت واحـد               

تمييزا بين وحـدة    "ألن هناك   " وحدة الحقوق ذاتها والتنفيذ المتماثل    "بعض المتحدثين حذر من الخلط بين       
  ١٨".والفصل بينها في الممارسة العمليةحقوق اإلنسان من ناحية المبدأ 
 تؤيد صياغة عهد منفصل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          ١٩ورأت بلدان كثيرة  

أنه من األفضل االنتهاء من صياغة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نظـرا ألن أيـة محاولـة                  
 ولكن الحجة الكبرى لتأييد رأيها كانت       ٢٠.ير كبير لصياغة معاهدة تشمل جميع الحقوق قد تؤدى إلى تأخ        

 تعريف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أصعب بسبب طابعها المحدد عن تعريف الحقـوق              أن
وأن  إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أكثر تعقيدا واستهالكا للوقت           وأنالمدنية والسياسية   

سيكون من غير المجـدي محاولـة إدراج        " ورأت ليبيريا أنه     ٢١. مختلفة لتنفيذها  األمر يتطلب لذلك آلية   
ألن المـرء عنـدما     " الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في صك واحد         

  ٢٢".درجة التنمية غير المتساوية بين مختلف البلدان التي تؤلف المجتمع العالمي"يفعل ذلك لن يراعى 
ودفعت بعض البلدان بأنه إذا كانت اإلجراءات التشريعية واإلدارية المالئمة تكفى من ناحيـة              
المبدأ لحماية الحقوق المدنية والسياسية فإن حماية الكثير من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة              

الحات اجتماعية وخطط   يتوقف في جملة أمور على الموارد المالية ومرحلة التنمية لكل بلد وتتطلب إص            
 ولوحظ أيضا في هذا السياق أن الحكومـات تضـطلع           ٢٣.طويلة األجل بقدر أو آخر وربما تعاونا دوليا       

                                                           
، ٩٨ الصفحة ،A/C.3/SR.363، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: ر على سبيل المثال انظ١٧

 وكذلك A/C.3/L.184/Rev.1 و A/C.3/L.184 التعديل المقدم من بلجيكا والهند ولبنان والواليات المتحدة في الوثيقتين أيضا؛ انظر )هولندا (٨الفقرة 
، ١٣٩-١٣٨ الصفحتان ،A/C.3/SR.370، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: كلمة لبنان في

  .٣٧-٣٥الفقرات 
  ). لبنان (٢٠، الفقرة ٢٨١-٢٨٠حتان  الصف،A/C.3/SR.394، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ١٨
؛ )الدانمارك (٩-٨، الصفحتان E/CN.4/SR.205وثيقة األمم المتحدة :  لمعرفة البلدان المؤيدة لصياغة عهدين أو حتى أكثر من عهدين انظر مثال١٩

 الواليات المتحدة (١٧، الفقرة ١٧٢ الصفحة ،A/C.3/SR 297، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة الخامسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة
، الفقرات ١٨٦، الصفحة A/C.3/SR 299والوثيقة ) المملكة المتحدة (٣٤، الفقرة ١٧٤؛  الصفحة )هولندا (٢٩، الفقرة ١٧٣؛ الصفحة )األمريكية

  ).الهند (١٢- ٨
؛ )الواليات المتحدة (١٧، الفقرة ١٧٢ الصفحة ،A/C.3/SR 297لوثيقة ، ا، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة الخامسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٢٠

، A/C.3/SR 299؛ والوثيقة )الجمهورية الدومينيكية (٦٠، الفقرة ١٨٢، A/C.3/SR 298؛ والوثيقة )الواليات المتحدة (٣٤، الفقرة ١٧٤الصفحة 
 ،A/C.3/SR.362، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١لدورة السادسة، ، االوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ و)الهند (١٠، الفقرة ١٨٦الصفحة 
  ). الجمهورية الدومينيكية (٢٥، الفقرة ١٢٣، الصفحة A/C.3/SR.367؛ والوثيقة )كندا (٣٢، الفقرة ٩١؛ الصفحة )الدانمرك (٣، الفقرة ٨٩الصفحة 

؛ انظر أيضا على سبيل المثال رأى ٩، الصفحة E/CN.4/SR.205: األمم المتحدة انظر على سبيل المثال االقتراح المقدم من الدانمرك في وثيقة ٢١
 ٢١، الصفحة E/CN.4/SR.203: استراليا بشأن الحاجة إلى شكل مختلف لتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في وثيقة األمم المتحدة

-٣٩، الفقرات ١٠١-١٠٠ الصفحتان ،A/C.3/SR.363، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامةو
 وثيقة أيضاانظر . ٢١، الصفحة E/CN.4/SR.203: األمم المتحدةولكن استراليا كانت تميل في مرحلة مبكرة إلى تأييد عهد واحد، انظر وثيقة . ٤١

، ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ )حدةالمملكة المت (١٠، الصفحة E/CN.4/SR.248: األمم المتحدة
؛ الصفحة )الدانمرك (٣، الفقرة ٨٩، الصفحة A/C.3/SR.362؛ الوثيقة )الواليات المتحدة (١٢-٩، الفقرات ٧ الصفحة ،A/C.3/SR.360الوثيقة 

واعتبرت فرنسا أن الحقوق االقتصادية ). نيوزيلندا (٥- ٣، الفقرة ١٢١الصفحة ، A/C.3/SR.367؛ والوثيقة )كندا (٣١-٢٧، الفقرات ٩١
: األمم المتحدة، انظر وثيقة "ذات طابع مختلف تماما وأن األمر يتطلب بناء تشريعيا وتقنيا كامال لترجمتها إلى واقع عملي"واالجتماعية والثقافية 

E/CN.4/SR.248.  
  .٢١، الفقرة ١١٥ الصفحة ،A/C.3/SR.366، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٢٢
الدورة ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ و)الدانمرك (١٠، الصفحة E/CN.4/SR.205:  انظر في هذا الصدد على سبيل المثال وثيقة األمم المتحدة٢٣

" ليس لها موقف نهائي"وقالت فرنسا إنها ) (فرنسا (٨-٦، الفقرات ١٧٨-١٧٧ الصفحتان ،A/C.3/SR.298لوثيقة ، ا، اللجنة الثالثة١٩٥٠الخامسة، 
؛ )فرنسا(١٤، الفقرة ٩٨؛ الصفحة )٧، الفقرة "رغم أنه يبدو لها للوهلة األولى أنه ربما كان من األفضل وجود وثيقتين متوازيتين"بشأن عدد العهود 

الواليات  (١٣-٩، الفقرات ٧٨ الصفحة ،A/C.3/SR.360، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، ية العامةالوثائق الرسمية للجمعو
  ).كندا (٣١-٣٠، الفقرتان ٩١، الصفحة A/C.3/SR.362؛ الوثيقة )المتحدة
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عموما بدور أكثر نشاطا في كفالة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية نظرا لمسؤوليتها عن الرفـاه               
 تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية التـي تتطلـب         المادي لمواطنيها في حين أنها تؤدى دورا سلبيا في صدد         

   ٢٤.كبح السلطات الحكومية في مواجهة الفرد
وفى تفسير الصعوبات األكبر التي ينطوي عليها إعمال الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة              

 ٤٠احتاج إلى ما ال يقل عـن        "والحاجة الناشئة عنها إلى التنفيذ التدريجي أشار ممثل فرنسا إلى أن بلده             
مكافحة األمية على سبيل المثـال      " وأن   ٢٥"سنة لتطوير نظام من الضمان االجتماعي الكامل بقدر أو آخر         

 ٢٦." سنة في بعض البلدان    ٢٥ إلى   ٢٠تتطلب إنشاء مدارس وتدريب المدرسين وهى مهمة قد تتطلب من           
قيـق الحقـوق    ورأت فرنسا أن التصديق على مشروع العهد لن يكون أكثر سـهولة إذا تجاهلنـا أن تح                

 وأشارت الواليات المتحدة أيضـا إلـى أن         ٢٧.االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتطلب دائما وقتا طويال      
تتوقف كثيرا علـى المـوارد مـن التمويـل          "الحقوق من قبيل الرعاية الصحية والحصول على التعليم         

   ٢٨".لدانوالمعدات والعاملين وهى غير متاحة دون شك بمقادير كافية في جميع الب
ورفضت بعض البلدان أيضا القول بأن الحقوق المدنية والسياسية ال قيمة لهـا بحـد ذاتهـا                 

وأكدت لبنان أن هذه الحقوق تتسم بطابع مطلق ال تتسم به           . ووصفت هذا القول بأنه ال يمكن االعتداد به       
  ٢٩.الحقوق األخرى رغم أنها حقوق تكميلية

  
  الدعوات المؤيدة لحل عملي ٣-٢-٢

دت بعض البلدان أن الحاجة واضحة للتوصل إلى حل وسط بين وضع قائمة عامة بالحقوق               أك
مثل الحقوق الواردة فعال في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من ناحية ووضع أحكام تفصيلية دون داع                

ضـع  إن مو: " وأيدت أوروغواي اعتناق نهج واقعي ٣٠.قد تمنع كثيرا من البلدان من التصديق على العهد        
االهتمام الرئيسي هو توسيع الحماية الدولية لتشمل فورا أكبر عدد ممكن من حقوق اإلنسان في اكبر عدد                 

خطر التأخير دون داع في إصدار العهد األول        " وعلى نفس النغمة حذرت فرنسا من        ٣١."ممكن من الدول  
 العالمي من خالل العمل وأكدت على ضرورة كفالة عالمية اإلعالن٣٢ ،"على األقل مهما كان نطاقه ضيقا

  ٣٣.على دفع أكبر عدد ممكن من البلدان للتصديق على األحكام التي يتم اعتمادها
سـيكون مـن المفارقـات      "وهكذا اعتنقت فرنسا طوال المناقشات نهجا عمليا واحتجت بأنه          

ة سـواء كانـت     أال يعتمد عهد يتضمن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي       " التاريخية التي ال تغتفر   
الطريـق  "وكل ما يتطلبه األمر هو العثور علـى       . مقترنة مع الحقوق المدنية والسياسية أو منفصلة عنها       

الوحدة "وأظهرت المناقشات أن المهم هو ٣٤ ".جهود تدريجية"وهو ما ال يمكن تحقيقه إال بفضل " الصحيح
                                                           

، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة و؛)الدانمرك (١٠، الصفحة E/CN.4/SR.207:  انظر على سبيل المثال وثيقة األمم المتحدة٢٤
أن التنفيذ الفعال " كلمة فنزويال ومؤداها أيضاانظر ). نيوزيلندا (٣، الفقرة ١٢١ الصفحة ،A/C.3/SR.367، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١

رضاء ليس كافيا بحد ذاته لتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية للحقوق المدنية والسياسية يتوقف على رضاء الدولة ومواطنيها في حين أن هذا ال
  .١٢، الفقرة ١٢٢، الصفحة "والثقافية

  . ٧، الصفحة E/CN.4/SR.237:  وثيقة األمم المتحدة٢٥
  . ١١، الصفحة E/CN.4/SR.203:  وثيقة األمم المتحدة٢٦
  . ٨، الصفحة E/CN.4/SR.237:  وثيقة األمم المتحدة٢٧
  . ١٥، الصفحة E/CN.4/SR.203: م المتحدة وثيقة األم٢٨
  .٣٧-٣٦، الفقرتان ١٣٩ الصفحة ،A/C.3/SR.370، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٢٩
  ).السويد (١٠، الصفحة E/CN.4/SR.204؛ و )استراليا (٢٠، الصفحة E/CN.4/SR.203:  انظر على سبيل المثال وثيقتي األمم المتحدة٣٠
  ٣١، الفقرة ١١٠ الصفحة ،A/C.3/SR.365، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٣١
  . ٨لفقرة ، ا٢١١ الصفحة ،A/C.3/SR 304، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة الخامسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٣٢
  .١٢، الفقرة ٩٨ الصفحة ،A/C.3/SR.363، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٣٣
  .٢-١، الفقرتان ١٧٧ الصفحة ،A/C.3/SR 298، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٠، الدورة الخامسة، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ٣٤
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ومـع ذلـك    ". مي لحقوق اإلنسان نفسه   الجوهرية لكل حقوق اإلنسان، وهى وحدة استلهمها اإلعالن العال        
السؤال عما إن كان ينبغي صياغة عهد واحد        ] و[فإن تلك الوحدة ال تمتد بالضرورة إلى المسائل التقنية          "

يمكن أن يتم الربط بين عهدين أو أكثر لحقـوق اإلنسـان            ] ألنه[أم عهدين هو موضوع تقني في جوهره        
بعض مؤيدي الوحدة على حساب كل شئ       "سا أيضا أن     والحظت فرن  ٣٥."بواسطة صيغة أساسية مشتركة   

إلى إدراج الحق في " نظروا باستخفاف"مثلما فعلوا عندما  " آخر ربما لم يرتفعوا تماما إلى مستوى مبادئهم       
 ومن ناحية أخرى اعتبرت فرنسا أيضا أن مؤيـدي صـياغة            ٣٦.الحرية من االحتجاز التعسفي في العهد     

ق بين الحقوق المدنية والسياسية مـن ناحيـة والحقـوق االقتصـادية             عهدين ينزعون إلى تضخيم الفرو    
تلك المجموعة األخيرة من الحقوق تتضـمن الكثيـر مـن           "واالجتماعية والثقافية من ناحية أخرى ألن       

عدم االستغراق في االختالفات في أصل مختلف الحقـوق         " والمهم هو    ٣٧".الحقوق القابلة للتنفيذ الفوري   
ار الوحيد الصحيح حقا هو ما إن كان يمكن تنفيذ أي حق بعينه وفـى أي ظـروف                  وتطورها ألن المعي  

سـيقلل عـدد نقـاط      " من ناحية أنه  " هو لذلك أمر ممكن تحقيقا للسهولة     " واعتماد عهدين    ٣٨".يمكن تنفيذه 
  ٣٩".الخالف ويحظى بتأييد أوسع

ة واحدة مـن    أن مشكلة حقوق اإلنسان هي مشكل     "وترتب على ذلك منطقيا أن فرنسا اعتبرت        
ومن هنا تحدثت فرنسا تأييدا للوحدة      ". ناحية المبدأ ولكنها مشكلة متعددة من ناحية األشكال التي تتقمصها         

 ٤٠."المشكلة األهم ليست وحدة العهد أو ثنائيته ولكنها تنفيذ الحقـوق          "ولكنها اعتبرت في الوقت نفسه أن       
تدابير للتنفيذ تالئـم    "ها من أجل السير قدما هو رسم        ولذلك كان أحد األشياء الجوهرية التي يتعين القيام ب        

   ٤١".طابع كل التزام يتم االضطالع به
ألن مفـاهيم   "وفى الحديث عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رأت فرنسا أنه نظرا            

تطلب فـي   طابع هذه الحقوق واألساليب التي ينبغي تنفيذها بها تختلف باختالف الدول ونظرا ألن األمر ي              
فقد اعتبرت أنه من الضروري إدخال بند عام فـي          " كثير من األحيان فترة زمنية أطول لكفالة التمتع بها        

 ولكن اللجنة   ٤٣. وهو اقتراح انتقدته يوغوسالفيا    ٤٢مرحلة مبكرة ينص على التنفيذ التدريجي لهذه الحقوق،       
مال التدريجي يتسـم بقيمـة إيجابيـة        مفهوم اإلع " ووافقت استراليا على أن      ٤٤.اعتمدته بصيغته المعدلة  

، التي يجـب أن تؤخـذ       "تدريجيا"الفكرة التي تعبر عنها كلمة      "والحظت كذلك أن    ." وينبغي االحتفاظ به  
تعنى أن بعض الحقوق سيتم تطبيقهـا    ] ولكنها[ليست فكرة جامدة    " اإلعمال الكامل للحقوق  "مقترنة بعبارة   

التنفيـذ  "ويرجع ذلك في النهايـة إلـى أن         " ه بأسرع ما يمكن   فورا في حين أن بعضها اآلخر سيتم تطبيق       
الفوري ألي حق أو ألي تدبير مثل المعاشات التقاعدية لكبار السن هـو أمـر مسـتحيل مـن الناحيـة                     

  ٤٥".العملية
  

                                                           
  ١٤، الفقرة ١٤٢ الصفحة ،A/C.3/SR.371، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١، الدورة السادسة، ثائق الرسمية للجمعية العامةالو ٣٥
  . ١٥، الفقرة ١٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ٣٦
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه٣٧
  . المرجع نفسه٣٨
  . ١٦، الفقرة ١٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ٣٩
  . ٧، الفقرة ٢٨٦ الصفحة ،A/C.3/SR.395، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١للجمعية العامة، الدورة السادسة، الوثائق الرسمية  ٤٠
  .١٢، الفقرة ٩٨ الصفحة ،A/C.3/SR.363، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة،  ٤١
  .٧، الصفحة A/C.3/SR.237:  وثيقة األمم المتحدة٤٢
  .٨ المرجع نفسه، الصفحة ٤٣
  .E/CN.4/618: ؛ لالطالع عل نص االقتراح الفرنسي انظر وثيقة األمم المتحدة١٣ المرجع نفسه، الصفحة ٤٤
  .٦، الصفحة E/CN.4/SR.237:  وثيقة األمم المتحدة٤٥
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  مسألة الصالحية للعرض على المحاكم ٤-٢-٢
وق اإلنسان أيدت الهند بقوة     أثناء المناقشات الجارية في الدورة السابعة للجنة األمم المتحدة لحق         

صياغة عهدين مشددة على أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تختلف عـن الحقـوق المدنيـة                
ورأت الهنـد   ". من ناحية أن المجموعة األولى من الحقوق غير صالحة للعرض على المحاكم           "والسياسية  

ولـذلك  ". واحد إذ أنه سيفتقر عندئذ إلى التوازن      أنه ليس هناك ما يبرر إدراج فئتي الحقوق معا في عهد            
طلبت الهند من اللجنة أن تطلب من المجلس االقتصادي واالجتماعي أن يعيد النظر في قراره بإدراج كل                 

 ٤٦.الحقوق في عهد واحد

ادعاءات انتهاك الحقوق االقتصـادية     "وقالت يوغوسالفيا إنها ال تستطيع أن تقبل رأى الهند بأن           
لو اضطلعت الحكومات بالتزامـات     " فهي ترى أنه    ". ية والثقافية ال تصلح للعرض على القضاء      واالجتماع

مؤكدة في صدد احترام تلك الحقوق فإنه سيتعين عليها أن تتخذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى تسمح برفـع                
اال أيضا أنـه     واعتبرت غواتيم  ٤٧".الدعوى في صدد عدم احترمها مع تمكين المحاكم من الحكم بالتعويض          

اإلشارة إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفها حقوقا غير قابلة للعرض           " ليس من الصحيح  "
 واعتبر اتحاد الجمهوريات    ٤٨".قد يكون ذلك خطيرا   "على المحاكم كما جاء في ديباجة االقتراح الهندي، بل          

وأضاف قائال إن االفتراض بأنـه يمكـن الـدفاع          "  تماما تمييزا اعتباطيا "االشتراكية السوفياتية هذا التمييز     
باإلجراءات القانونية عن الحقوق المدنية والسياسية وليس الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة هـو              

ال يثبت أمام الفحص المدقق كما أن بعض الحقوق المدنية والسياسية في كثير من البلدان، مثـل                 "افتراض  
   ٤٩". ال يمكن الدفاع عنها بسهولة من خالل دعوى قانونية يرفعها الفردالحق في التصويت،

تلك الحقوق التـي يمكـن      "تعنى  " وأوضحت الهند أن الحقوق التي يمكن عرضها على القضاء        
بسبب اإلخفاق في إقامـة الحقـوق       "ولكن ال يمكن مقاضاة الحكومات      ". مقاضاة الحكومات بسبب انتهاكها   

  ٥٠".ة والثقافية نظرا ألن الطرف المسؤول قد يكون أصحاب العمل على سبيل المثالاالقتصادية واالجتماعي
 ٥١:وكان النص الرسمي لالقتراح الهندي على النحو التالي

  إن لجنة حقوق اإلنسان،"
 أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تشكل فئة منفصلة من الحقوق عـن             إذ تعتبر 

ية من ناحية أنها حقوق ال تصلح ألن تكون محل نظـر أمـام              فئة الحقوق المدنية والسياس   
  المحاكم رغم أنها أساسية وبالتالي هامة بنفس القدر؛

   أن طريقة تنفيذها مختلفة لهذا السبب؛وإذ تعتبر

 المجلس االقتصادي واالجتماعي بإعادة النظر في قرار إدراج الحقوق االقتصادية           توصى
  ".احد مع الحقوق المدنية والسياسيةواالجتماعية والثقافية في عهد و

 ٥٢. وامتناع واحـد عـن التصـويت       ٥ صوتا مقابل    ١٢اللجنة هذا االقتراح بأغلبية     ورفضت  
وبذلك رفضت اللجنة أيضا الرأي الوارد في مشروع القرار بأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية             

                                                           
  . ٦، الصفحة E/CN.4/SR.248:  وثيقة األمم المتحدة٤٦
  . ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ٤٧
  . ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ٤٨
  .١٣ المرجع نفسه، الصفحة ٤٩
  . ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٥٠
  . E/CN.4/619/Rev.1:  انظر وثيقة األمم المتحدة٥١
دة والواليات الدانمرك واليونان والهند والمملكة المتح: تأييدا للقراروصوتت البلدان التالية . ٢٦، الصفحة E/CN.4/SR.248:  وثيقة األمم المتحدة٥٢

شيلى والصين ومصر وفرنسا وغواتيماال ولبنان وباكستان والسويد وجمهورية أوكرانيا : في معارضتهالمتحدة األمريكية؛ وصوتت البلدان التالية 
  . استراليا عن التصويتوامتنعتاالشتراكية السوفياتية واتحاد الجمهوريات االشتراكية السوفياتية وأوروغواي ويوغوسالفيا؛ 



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٢١  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

ن الحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       ورغم أن اللجنة قبلت بأ    . غير قابلة للعرض على القضاء    
تتطلب إجراءات تنفيذ مختلفة عما تتطلبه الحقوق المدنية والسياسية فإن هذا الرأي لم يستند إلـى طـابع                  
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بحد ذاتها في صالحية العرض على القضاء أو عدم العـرض               

يطة وهى أن طابع تلك الحقوق يتطلب في كثير من األحوال جهودا كبيرة             عليه ولكنه استند إلى حقيقة بس     
من جانب الدول التي سيتعين عليها، ربما بمساعدة مؤسسات دولية، العمل بنشاط في التخطيط الشـامل                

  .والمستمر وطويل األجل من أجل تنفيذها
 المدنية والسياسـية    وأثيرت بعد ذلك تحذيرات من زيادة التشديد على االختالفات بين الحقوق          

من ناحية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية أخرى وخاصة من جانب إسرائيل وفرنسا              
فدفعت إسرائيل بأن الحقوق المدنية والسياسية ليست وحدها التـي يمكـن ضـمانها              . في الجمعية العامة  

 بعض الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة       بموجب تدابير تشريعية أو إدارية ولكن ذلك ينطبق أيضا على         
يمكن "من الحقوق األخيرة التي     " كثيرا"ومن جانبها اعتبرت فرنسا، كما أشير أعاله، أن هناك          . والثقافية

   ٥٤. وأن كثيرا منها صالح أيضا للعرض على القضاء٥٣".تنفيذها فورا

ماعية بقيمة متساوية تتمتع كل الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجت
  . ويتوقف كل منها على اآلخر من أجل إعمالها جميعا

والسبب في وجود عهدين دوليين خاصين بحقوق اإلنسان يكمن في أن طابع الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية أكثر تعقيدا وأنها تتطلب صياغة دقيقة بصفة خاصة 

  .وآليات تنفيذ مكيفة لطابعها الخاص
ا الختالف مستويات التنمية بين الدول تعين أن ينص العهد على إمكانية التنفيذ ونظر

  .التدريجي رغم أن ذلك لم يقصد منه قط أن يعنى عدم وجود التزامات فورية
ولم يقبل أبدا الرأي القائل بأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية غير صالحة 

د الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية للعرض على القضاء أثناء صياغة العه
 .واالجتماعية والثقافية

 

 ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة  .٣

أوضح القائمون بصياغة العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان أن الحقوق االقتصـادية            
خرى ال ينبغي النظر إليهما بمقابلة      واالجتماعية والثقافية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أ         

كل فئة منهما مقابل األخرى ولكن النظر إليهما على أنهما يرتبطان ارتباطا عضويا عند كفالة احترامهما                
وتثبت الممارسة العملية في كل األحوال أهمية هذا المبدأ األساسي في القانون حقـوق اإلنسـان                . الكامل
ها عقبات تعترض التمتع بالحقوق المدنية والسياسية نجـد أن ازدهـار            ففي البلدان التي تقوم في    : الدولي

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يقل احتماال وبـالعكس عنـدما تخفـت الحقـوق االقتصـادية                
  .واالجتماعية والثقافية يقل أيضا نطاق التنمية الكاملة للحقوق المدنية والسياسية

في صدد حقـوق اإلنسـان ليسـت واردة         " م القابلية للتجزئة  الترابط وعد "ورغم أن عبارات    
صراحة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فإن صياغة اإلعالن برمته وهيكله وروحه تؤكد أن واضعي       

                                                           
 ٥٥-٥٤، الفقرتان ٨٢ الصفحة ،A/C.3/SR.360، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٥٢-١٩٥١الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة،  ٥٣
  ).فرنسا (١٥، الفقرة ١٤٢، الصفحة A/C.3/SR.371والوثيقة ) إسرائيل(
  .٣٠، الفقرة ٢٥٤ الصفحة ،A/C.3/SR.390، الوثيقة ة الثالثة، اللجن١٩٥٢-١٩٥١الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة،  ٥٤
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فيه عالم يتمتع   "وكانت رؤيتهم هي    . اإلعالن كانوا يريدون إعطاء وزن متساو لهاتين الفئتين من الحقوق         
وكما جاء أعـاله    ). الفقرة الثانية من الديباجة   " (لعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة    بحرية القول وا  البشر  

 أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحقوق المدنية        ١٩٥٠أكدت الجمعية العامة نفسها منذ عام       
يباجـة كـال العهـد      ، وتأكدت هذه النظرة فيما بعد في الفقرة الثالثة من د          "مترابطة ومتشابكة "والسياسية  

الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة               
ففي الفقرة الثالثة من ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة             . والسياسية

  تعترف الدول األطراف
 األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في         أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل    "

أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقـة، هـو سـبيل تهيئـة الظـروف                 
الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك           

  ".بحقوقه المدنية والسياسية

 ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تعترف الدول         وفى الفقرة المناظرة من   
  األطراف 

أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى المتمثل، وفقا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، في             "
أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحـررين مـن الخـوف              

ة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسـية،           والفاقة، هو سبيل تهيئ   
  ".وكذلك بحقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية

وتم التشديد على هذا التشابك العضوي بين فئتي الحقوق في عدد من القرارات مثـل قـرار                 
 إعـالن الحـق فـي        الذي يتضمن  ١٩٨٦ديسمبر  / كانون األول  ٤ المؤرخ في    ٤١/١٢٨الجمعية العامة   

  : من هذا اإلعالن على ذلك بوضوح٦وتنص المادة . التنمية
ينبغي لجميع الدول أن تتعاون بغية تعزيز وتشجيع وتدعيم االحتـرام والمراعـاة               -١"

العالميين لجميع حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون تمييز بسـبب العـرق أو              
  .الجنس أو اللغة أو الدين

قوق اإلنسان متالحمة ومترابطة، وينبغي إيالء االهتمام على قدم المساواة          جميع ح   -٢
إلعمال وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والنظر فيها          

  .بصورة عاجلة

ينبغي للدول أن تتخذ خطوات إلزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية والناشئة              -٣
  ."ة الحقوق المدنية والسياسية فضال عن الحقوق االقتصادية واالجتماعيةعن عدم مراعا

وكان إعالن وبرنامج عمل فيينا اللذان اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقـوق اإلنسـان بتوافـق               
 تأكيدا أحدث من جانب الدول األعضاء في األمم المتحدة للرابطـة            ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥اآلراء في   

 من الجزء األول من إعالن فيينـا تعتـرف الـدول            ٥ففي الفقرة   . ع حقوق اإلنسان  التي توحد بين جمي   
  :األعضاء بأن
ويجب على  . جميع حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة          -٥

المجتمع الدولي أن يعامل حقوق اإلنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وعلى             
وفى حين أنه يجب أن توضع في االعتبار أهميـة          . القدر من التركيز  قدم المساواة وبنفس    

الخاصيات الوطنية واإلقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينيـة، فـإن مـن             
واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية واالقتصادية والثقافية، تعزيـز جميـع             

  ".حقوق اإلنسان والحريات األساسية
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لتشديد الذي وضع منذ بدء أعمال صياغة الشرعة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان فـي                ونظرا ل 
األربعينيات من القرن الماضي على العالقة العضوية بين الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة               
والحقوق المدنية والسياسية كان من المنطقي تماما أن تؤكـد اللجنـة المعنيـة بـالحقوق االقتصـادية                  

  :حقوق اإلنسان وأنشطة التعاون التقنياعية والثقافية على أهمية المبدأين العامين في مجال واالجتم
ويعنـى ذلـك أن جهـود       . هو عدم تجزئة مجموعتي حقوق اإلنسان وترابطهما       "المبدأ العام األول   

 ]ولذلك. [تعزيز مجموعة من الحقوق ينبغي أن تأخذ أيضا بعين االعتبار الكامل المجموعة األخرى            
ينبغي لوكاالت األمم المتحدة العاملة في تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن تبـذل              

 ٥٥."قصارى جهدها لكفالة االنسجام الكامل بين أنشطتها والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية

ور تلقائية في    هو أن أنشطة التعاون في التنمية ال تسهم بص         والمبدأ الثاني الذي يتسم بأهمية عامة      
فقد تم االعتراف الحقا بـأن كثيـرا مـن          . تعزيز احترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

كانت في غير محلها بل وأدت إلى عكس الغرض منها من           " التنمية"األنشطة التي جرت تحت اسم      
لى نحـو يـؤدي      ولذلك ينبغي بذل جهود مقصودة لوضع برامج التنمية ع         ٥٦."ناحية حقوق اإلنسان  

فعال إلى تعزيز حقوق اإلنسان للفرد بما فيها على سبيل المثال الحق في المساواة أمام القانون وعدم                 
  .التمييز، وهى قضايا قانونية تتمتع المحاكم الوطنية بالتحديد بصالحية البت فيها

قـوق المدنيـة    والصلة المتأصلة بين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية والح         
 من المادة ١، الذي تكفله الفقرة الحق في الحياةوالسياسية من ناحية أخرى تتضح بصفة خاصة في صدد  

ولم تكن هذه الصلة غائبة عن نظر اللجنة المعنية       .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٦
 وفى  ٥٧".رات ضيقة في كثير من األحيان     أن الحق في الحياة يخضع لتفسي     "بحقوق اإلنسان عندما الحظت     

  :رأى اللجنة
فهما صحيحا بطريقة ضـيقة، وتتطلـب       ‘ الحق المتأصل في الحياة   ’ال يمكن فهم تعبير     "

وفى هذا الصدد تعتبر اللجنـة أنـه مـن          . حماية هذا الحق أن تعتمد الدول تدابير إيجابية       
فيض معدالت وفيات األطفال    المستصوب أن تتخذ الدول األطراف كل التدابير الممكنة لتخ        

وزيادة معدالت العمر المتوقع خاصة عند اعتماد تدابير للقضـاء علـى سـوء التغذيـة                
  ٥٨ ."واألوبئة

ومع مراعاة هذا التفسير الواسع للحق في الحياة قامت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في بعض 
أو الدورية المقدمة من    /لتقارير األولية و  األحيان بتوجيه أسئلة إلى الدول األطراف، في سياق النظر في ا          

هذه الدول، بتوجيه أسئلة عن التدابير التي اتخذتها الدول لتحسين الظروف الصـحية للشـعب وزيـادة                 
 أو لتخفيض معدالت وفيات األطفال والوفـاء باالحتياجـات          ٥٩معدالت العمر المتوقع على سبيل المثال،     

 وعند النظر في التقرير الدوري الرابع من منغوليـا          ٦١. األوبئة  أو لحماية السكان من    ٦٠الغذائية للسكان، 
المشكلة الحادة المتمثلة فـي     " أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن قلقها من          ٢٠٠٠مارس  /في آذار 

                                                           
، HRI/GEN/1/Rev.5: في وثيقة األمم المتحدة)  من العهد٢٢المادة (تدابير المساعدة التقنية الدولية ( انظر التعليق العام الصادر عن اللجنة ٥٥

ويشار إليها فيما يلي باسم . (٦، الفقرة ١٦، الصفحة ت حقوق اإلنسانمجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدا
  ).مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة

  . ؛ وأضيف التشديد٧، الفقرة ١٦ المرجع نفسه، الصفحة ٥٦
  .٥، الفقرة ١١٥، الصفحة ) الحق في الحياة-٦المادة  (٦ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ٥٧
  .مرجع نفسه، الموضع نفسه ال٥٨
  . ٣٢٧، الفقرة ٦٢-٦١، الصفحتان A/39/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  في صدد غامبيا، انظر وثيقة األمم المتحدة٥٩
  . ٢٦٤، الفقرة ٦١، الصفحة A/38/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  في صدد بيرو، انظر وثيقة األمم المتحدة٦٠
؛ وفى صدد الكونغو، ١٠٥، الفقرة ٢١، الصفحة A/39/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: النكا، انظر وثيقة األمم المتحدة في صدد سرى ٦١

الوثائق الرسمية للجمعية : ، وفى صدد بلجيكا، انظر وثيقة األمم المتحدة٢٣٠، الفقرة ٦١، الصفحة A/42/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةانظر 
  . ٤٠٨، الفقرة ١٠٥ ، الصفحة A/47/40 ،العامة
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وفيات األمهات التي ترجع في جانب منها إلى عمليات اإلجهاض غير اآلمنة وعـدم تـوفر المشـورة                  
 وكان من الممكن أيضا وبنفس القدر النظر في هـذه القضـايا             ٦٢".خطيط األسرة والتسهيالت في مجال ت   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تكفل الحق فـي              ١٢تحت المادة   
 ، وهو ما يشهد بالصلة العضوية القائمة      "بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه       "التمتع  

 من العهد الـدولي     ٦ من المادة    ١الذي تحميه الفقرة    " الحق في الحياة المالزم لكل إنسان     "بين هذا الحق    
  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 من  ٢٢ففي حين أن المادة     . وتوضح الحقوق النقابية أيضا العالقة األساسية بين فئتي الحقوق        
سية تضمن لكل فرد الحق العام في حرية تكـوين النقابـات            العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسيا     

 من العهد الدولي الخاص     ٨من المادة   ) أ(١، فإن الفقرة    "حق إنشاء النقابات واالنضمام إليها    "والذي يشمل   
كل شخص في تكوين النقابات باالشـتراك مـع         "بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعترف بحق       

وعدم السماح بتكوين الجمعيات أو النقابـات الخاصـة         ". م إلى النقابة التي يختارها    آخرين وفى االنضما  
بأصحاب العمل والعاملين يقوض تقويضا خطيرا من الحق في حرية تكوين النقابات بحد ذاته، وهو حق                

  ٦٣. على أهميته األساسية في مجتمع ديمقراطي٢٢شددت الجمعية العامة أثناء صياغة المادة 
عضوية بين الحقوق النقابية والحقوق المدنية كانت موضع تأكيد دون خـالف فـي              والصلة ال 

. مختلف أجهزة منظمة العمل الدولية، وخاصة في لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصـيات             
وعلى سبيل المثال أشارت تلك اللجنة في دراستها االستقصائية العامة عـن حريـة تكـوين النقابـات                  

أن تقييد الحريات المدنية والسياسية يمثـل       " إلى أن خبرتها توضح      ١٩٩٤ضة الجماعية في عام     والمفاو
 وخلص الفصل الخاص بالحقوق النقابية والحريـات        ٦٤".عامال كبيرا في انتهاكات حرية تكوين النقابات      

  : المدنية إلى النتيجة التالية
العمل الدولية، وخاصة مـا     وتعتبر اللجنة أن الضمانات المعروضة في اتفاقيات          -٤٣"

يتعلق منها بحرية تكوين الجمعيات والنقابات لن تكون فعالة إال من خالل إيالء االعتراف              
والحماية الحقّة للحقوق المدنية والسياسية المكرسة في اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان             

غـي أن تشـكل     ينب... وهذه المبادئ العالمية وغير المادية      . وغيره من الصكوك الدولية   
  ٦٥ ."المثل المشترك الذي تصبو إليه جميع الشعوب وجميع األمم

وليس ثمة نزاع في أنه يجب من أجل تفعيل الحق في حرية تكوين الجمعيات فعاال أن يتمتـع                  
أعضاء النقابات في جملة أمور بالحرية الكاملة في الرأي والمعلومات والتعبير والتنقل، والـتمكن مـن                

ويجب لهم أيضا التمتع بالحمايـة مـن االحتجـاز          . مناقشة المسائل المتصلة باهتماماتهم   التجمع بحرية ل  
فيكون له الحق في التعسفي، وإذا حدث مع ذلك أن ألقى القبض على أحد أعضاء النقابات ألي سبب كان 

 فـي   التمتع بجميع اإلجراءات الواجبة الموصوفة في الفصول من الرابع إلى السابع، بما في ذلك الحق              
  . المعاملة اإلنسانية وفقا لما جاء في الفصل الثامن من هذا الدليل

وهذان مجرد مثلين للعالقة األساسية والمعقدة القائمة بين الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة             
والثقافية من ناحية والحقوق المدنية والسياسية من ناحية أخرى، وال ينبغي ال من الناحية النظرية وال من                 

بل ينبغـي   ة التطبيق العملي اعتبارهما فئتين منفصلتين من الحقوق تتنافسان على التمويل واالهتمام             ناحي
                                                           

  ).ب (٣٢٣، الفقرة ٥٠، الصفحة )الجزء األول( A/55/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  انظر وثيقة األمم المتحدة٦٢
، الصفحة A/C.3/SR.1087، الوثيقة ، اللجنة الثالثة١٩٦١الدورة السادسة عشرة، ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة انظر، على سبيل المثال، ٦٣

" حرية تكوين النقابات السياسية"وأشارت إيطاليا هنا إلى ). إيطاليا (٧، الفقرة ١٣٩، الصفحة A/C.3/SR.1088والوثيقة ) السويد (١٦، الفقرة ١٣٤
  ". تستكمل حريات الرأي والتعبير والتجمع"التي 

 واتفاقية الحق في التنظيم ١٩٤٨لعام ) ٨٧رقم (رية تكوين النقابات والحق في التنظيم  الدراسة االستقصائية العامة للتقارير المتعلقة باتفاقية ح٦٤
، ١٩٩٤، مؤتمر العمل الدولي، الدورة الحادية والثمانون، جنيف ) باء٤الجزء ( المجلد الثالث –، التقارير ١٩٤٩) ٩٨رقم (والمفاوضة الجماعية 

  .٢٣، الفقرة ١٣الصفحة 
  .؛ وحذف الخط المائل٤٣الفقرة ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ٦٥
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باألحرى اعتبار أنهما يشكالن مجموعة متكاملة من القواعد القانونية لحمايـة كـل أبعـاد الشـخص                 
  .رفاه للجميعاإلنساني وهى قواعد تقوم بينها عالقة جدلية مستمرة بهدف تحقيق العدالة واألمن وال

  

يؤكد تطور القانون حقوق اإلنسان الدولي، بما في ذلك تفسيره في هيئات الرصد 
الدولية، أن هناك صالت جوهرية بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية 

  .واالجتماعية والثقافية
 التي قوتضطلع الحكومات بواجب قانوني أساسي للسير في تنفيذ كل هذه الحقو

 .تهدف إلى حماية أهم األبعاد األساسية في الحياة اإلنسانية والشخص اإلنساني

  

المعاهدات العالميـة واإلقليميـة لحمايـة الحقـوق  .٤
ــة  ــة والثقافي ــادية واالجتماعي ــوق: االقتص الحق

 المضمونة

ـ             منها يتضمن هذا القسم قائمة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الرئيسية التـي تض
وتشمل المعاهدات مجموعة واسعة من الحقوق وال يمكن في نطاق          . المعاهدات العالمية واإلقليمية الكبرى   

ولذلك تم انتقاء مجموعة محدودة من الحقوق التي ستكون موضعا لتحليل متسع            . هذا الدليل تحليلها جميعا   
  .٧ و ٦في القسمين 

العالميـة واإلقليميـة لحمايـة الحقـوق        ولالطالع على تفاصيل إجراءات تنفيذ المعاهـدات        
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية انظر الفصلين الثاني والثالث من هذا الدليل

  
  الصعيد العالمي  ١-٤

  
  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  ١-١-٤

 الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية     هذا القسم الذي يتناول المستوى العالمي يرتكز على العهد        
واالجتماعية والثقافية، وتقوم اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية برصد تنفيذه استنادا 

ولالطالع على مزيد من المعلومات في صـدد تفسـير اللجنـة            . إلى تقارير مقدمة من الدول األطراف     
تضمن قائمة بجميع التعليقات العامة التـي اعتمـدتها         يي  ذال ٢رقم   المنشورلمختلف أحكام العهد انظر     

 كان عدد الدول األطراف في العهـد        ٢٠٠٢فبراير  / شباط ٨وفى  . ٢٠٠١أبريل  / نيسان ٢٠اللجنة حتى   
  :ويضمن العهد بالتحديد الحقوق التالية.  دولة١٤٥
) عدم التمييز عمومـا    (٢لمادة   من ا  ٢ الفقرة   –الحق في المساواة وعدم التمييز في التمتع بالحقوق          

 ؛)بين الرجل والمرأة (٣والمادة 

 المادة  –الحق في العمل، بما في ذلك الحق في كسب الرزق بعمل يختاره الشخص أو يقبله بحرية                  
 ؛٦
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الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما في ذلك األجور المنصفة والمكافأة المتساوية لدى                
 أي تمييز؛ والعيش الكريم للعاملين وأسرهم؛ وظروف عمل تكفل السـالمة            تساوى قيمة العمل دون   

والصحة؛ والتساوي في فرص الترقية؛ واالستراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل            
 ؛٧ المادة –واإلجازات الدورية المدفوعة األجر 

 النقابة التي يختارها الشخص بما      الحق في تكوين النقابات باالشتراك مع آخرين وفى االنضمام إلى          
مـن  ) ب(و  ) أ( الفقرتان الفرعيتـان     –في ذلك الحق في إنشاء اتحادات أو اتحادات حالفية قومية           

 ؛٨ من المادة ١الفقرة 

 ؛٨ من المادة ١من الفقرة ) د( الفقرة الفرعية –حق اإلضراب  

 ؛٩ المادة –الحق في الضمان االجتماعي بما في ذلك التأمينات االجتماعية  

الحق في الحماية والمساعدة لألسرة والزواج برضاء الطرفين وحماية األمومة؛ والحماية والمساعدة             
 ؛١٠ من المادة ٣-١ الفقرات –لألطفال والشباب 

الحق في مستوى معيشي كاف بما في ذلك ما يفي بالحاجة من الغذاء والكساء والمأوى والحق في                   
 ؛١١ من المادة ١ الفقرة –عيشة التحسين المتواصل لظروف الم

 ؛١٢ المادة –الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه  

 ؛١٣ المادة –الحق في التعليم  

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته وبحماية المصالح المعنوية  
 .١٥ من المادة ١ الفقرة – أي أثر علمي أو فني أو أدبي من صنع الفرد والمادية الناجمة عن

 

  الصعيد اإلقليمي  ٢-٤
  

  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  ١-٢-٤
يتيح الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب على الصعيد اإلقليمي الحماية ال فـي صـدد               

 مـن   ٢٢انظـر المـادة     (افية لألفراد وحدهم بل وللشعوب أيضـا        الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثق   
  :ولكن القائمة التالية تتصل فقط بحقوق األفراد وتشمل). الميثاق
 ؛٢ المادة –الحق في التمتع بالحقوق المكفولة دون تمييز  

 ؛١٠ المادة –الحق في حرية تكوين النقابات  

 في تلقى أجر متكافئ مقابل عمل متكافئ        الحق في العمل في ظل ظروف متكافئة ومرضية؛ والحق         
 ؛١٥ المادة –

 ؛١٦ المادة –الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكن الوصول إليها  

 ؛١٧ من المادة ١ الفقرة –الحق في التعليم  

 ؛١٧ من المادة ٢ الفقرة –الحق في االشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع  

 مـن   ٤ الفقـرة    –عوقين في تدابير حماية خاصة تالئم حالتهم البدنية أو المعنوية           حق المسنين والم   
  .١٨المادة 
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 من العهد وضعت في شكل واجبات على الدول وليس          ١٨واألحكام األخرى الواردة في المادة      
 ١الفقرة  (في شكل حقوق ومنها على سبيل المثال االلتزام بالسهر على صحة األسرة وسالمة أخالقياتها               

وكفالة القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة       ) ١٨ من المادة    ٢الفقرة  (ومساعدة األسرة   ) ١٨من المادة   
 مـن   ٣الفقرة  (حقوقها وحقوق الطفل على نحو ما هو منصوص عليه في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية              

  )).١٨المادة 
  

 اإلضافي  لبروتوكوال ذلك، بما في    ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،      ٢-٢-٤
  ١٩٨٨في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

في األمريكتين كانت الحقوق المدنية والثقافية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية مدرجة في           
كيـة  وعندما اعتمدت االتفاقية األمري   . ١٩٤٨البداية في اإلعالن األمريكي لحقوق اإلنسان وواجباته لعام         

مـن  " الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   " تألف الفصل الثالث المعنون      ١٩٦٩لحقوق اإلنسان في    
  : مادة فقط تنص على ما يلي٢٦

تتعهد الدول األطراف أن تتخذ، داخليا ومن خالل التعـاون الـدولي، كـل اإلجـراءات                "
ريجيا، عن طريق التشريع أو     الالزمة، والسيما االقتصادية والتقنية منها بقصد التوصل تد       

غيره من الوسائل المالئمة إلى التحقيق الكامل للحقوق المتضمنة في المعايير االقتصـادية            
واالجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية المبينة في ميثاق منظمة الدول األمريكية المعدل           

  ". بوينس آيريسبروتوكولب

 اإلضافي لالتفاقية األمريكيـة     بروتوكولالصيل في   وتمت صياغة هذه الحقوق بمزيد من التفا      
 الـذي يسـمى أيضـا       ١٩٨٨لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، لعام          

نوفمبر / تشرين الثاني  ١٦، الذي دخل حيز التنفيذ في       بروتوكولويحمى هذا ال  ".  سان سلفادور  بروتوكول"
  :، الحقوق التالية بالتحديد١٩٩٩
 ؛٣ المادة –الحق في عدم التمييز في ممارسة الحقوق المكفولة  

 ؛٦ المادة –الحق في العمل، بما في ذلك فرصة الحصول على وسيلة للعيش في حياة كريمة والئقة  

الحق في ظروف عمل عادلة ومنصفة ومرضية، بما في ذلك الحصول على أجر يكفل على األقـل                  
شة كريمة والئقة؛ والحصول على أجور عادلة ومتساوية مقابل         لجميع العاملين وأسرهم ظروف معي    

العمل المتساوي؛ والحق في الترقية؛ والسالمة والصحة في مكان العمل؛ وحظـر العمـل الليلـي                
 سنة؛ والتحديد المعقول لساعات     ١٨وظروف العمل غير الصحية أو الخطرة لألشخاص تحت سن          

 ؛٧ المادة –فوعة األجر العمل والراحة ووقت الفراغ واإلجازات مد

الحقوق النقابية مثل حق العمال في تنظيم نقابات واالنضمام إلى النقابات التي يختارونها بغـرض                
 ؛٨ من المادة ١ الفقرة –تعزيز وحماية مصالحهم والحق في اإلضراب 

 ؛٩ المادة –الحق في الضمان االجتماعي  

 –"  الرفاه الجسماني والعقلـي واالجتمـاعي      وتفهم بأنها تعنى أعلى مستوى من     "الحق في الصحة     
 ؛١٠المادة 

 ؛١١ المادة –الحق في بيئة صحية  

الحق في تغذية كافية تكفل إمكانية التمتع بأعلى مستويات التنمية الجسمية           "الحق في الغذاء، بمعنى      
 ؛ ١٢ المادة –" والوجدانية والفكرية

 ؛١٣ المادة –الحق في التعليم  
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 ؛١٤ من المادة ١ الفقرة –ائد الثقافة، بما في ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الحق في التمتع بفو 

 ؛١٥ المادة –الحق في تكوين األسرة وحمايتها  

 ؛١٦ المادة –حقوق الطفل  

 ؛١٧ المادة –حق المسنين في حماية خاصة  

ـ      "حق األشخاص المعوقين في الحصول على رعاية خاصة           در بهدف مساعدتهم على إحراز أكبر ق
  .١٨ المادة –" من ممكن من تنمية الشخصية

  
، والميثـاق االجتمـاعي األوروبـي       ١٩٦١الميثاق االجتمـاعي األوروبـي،       ٣-٢-٤

  ١٩٩٦، )المنقح(
 دولة عضو في مجلس أوروبا قد صـدقت علـى           ٢٥ كانت   ٢٩٩٢يونيه  / حزيران ١٩حتى  

  :لمذكورة أدناهويتضمن الميثاق الحقوق ا. ١٩٦٩الميثاق االجتماعي األوروبي لعام 
 ؛١ المادة –الحق في العمل  

 ؛٢ المادة –الحق في شروط عمل عادلة  

 ؛٣ المادة –الحق في ظروف عمل آمنة وصحية  

 ؛٤ المادة –الحق في أجر عادل  

 ؛٥ المادة –الحق في التنظيم  

 ؛٦ المادة –الحق في التفاوض جماعيا  

 ؛٧ المادة –حق األطفال والشباب في الحماية  

 ؛٨ المادة –رأة العاملة في الحماية حق الم 

 ؛٩ المادة –الحق في التوجيه المهني  

 ؛١٠ المادة –الحق في التدريب المهني  

 ؛١١ المادة –الحق في حماية الصحة  

 ؛١٢ المادة –الحق في الضمان االجتماعي  

 ؛١٣ المادة –الحق في المساعدة االجتماعية والطبية  

 ؛١٤ المادة –فاه االجتماعي الحق في االستفادة من خدمات الر 

حق األشخاص المعوقين جسديا أو عقليا في التدريب المهني وإعـادة التأهيـل وإعـادة التـوطين                  
 ؛١٥ المادة –االجتماعي 

 ؛١٦ المادة –حق األسرة في الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية  

 ؛١٧ المادة –حق األمهات واألطفال في الحماية االجتماعية واالقتصادية  

 ؛١٨ المادة –الحق في االلتحاق بعمل مربح في أراضى األطراف المتعاقدة األخرى  



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٢٩  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  .١٩ المادة –حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة  
 وصـدقت   ١٩٩٢سـبتمبر   / أيلول ٤ حيز التنفيذ في     ١٩٨٨ اإلضافي لعام    بروتوكولودخل ال 

، الذي ال يمس بأحكام الميثـاق       بروتوكولوينص هذا ال  . ٢٠٠٢يونيو  / حزيران ١٩عليه عشر دول حتى     
االجتماعي األوروبي على أن تضطلع األطراف المتعاقدة أيضا باعتبار نفسها ملتزمـة بـأي مـادة أو                 

  :مجموعة من المواد تعترف بالحقوق التالية
 تمييز على   الحق في الفرص المتساوية والمعاملة المتساوية في موضوعات االستخدام والعمل دون           

 ؛١ المادة –أساس الجنس 

 ؛٢ المادة –الحق في تقديم المعلومات واالستشارات للعمال  

 ؛٣ المادة –حق العمال في المشاركة في تحديد وتحسين ظروف العمل وبيئة العمل  

  .٤ المادة –حق المسنين في الحماية االجتماعية  
 ١ ودخل حيـز التنفيـذ فـي         ١٩٩٦واعتمد النص المنقح للميثاق االجتماعي األوروبي في        

والميثاق االجتماعي المنقح   . ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ١٩ دولة حتى    ١٣وصدقت عليه   . ١٩٩٩يوليو  /تموز
ويأخذ الميثاق المنقح بعين االعتبـار      . يستكمل ويوسع أحكام الميثاق األصلي وسوف يحل محله تدريجيا        

. ل بعض األحكام القائمة ويضيف أحكامـا جديـدة        التطورات االجتماعية واالقتصادية الجديدة ولذلك يعد     
وتشمل السمات الجديدة بالتحديد قائمة أوسع بكثير للحقوق والمبادئ في الجزء األول عما يرد في الميثاق                

وباإلضـافة إلـى الحقـوق المـأخوذة مـن          ). ١٩٦١ في ميثاق عام     ١٩ حقا ومبدأ، مقابل     ٣١(القديم  
  : السمات الهامة الجديدة ما يلي تشمل١٩٨٨ اإلضافي لعام بروتوكولال

 ؛٢٤ المادة –الحق في الحماية في حالة إنهاء الخدمة  

 ؛٢٥ المادة –حق العمال في حماية مطالباتهم في حالة التعثر المالي لصاحب العمل  

 ؛٢٦ المادة –الحق في الكرامة في العمل  

 ؛٢٧ المادة – متساوية حق العمال الذين ينهضون بمسؤوليات أسرية في فرص متساوية ومعاملة 

 ؛٢٨ المادة –حق ممثلي العمال في الحماية في المؤسسة وتحديد التسهيالت التي يتعين منحها لهم  

الحق في الحصول على المعلومات واالستشارات في اإلجراءات الجماعية لالستغناء عن الموظفين             
 ؛٢٩ المادة –

 ؛٣٠ المادة –الحق في الحماية من الفقر واالستبعاد االجتماعي  

 . ٣١ المادة –الحق في اإلسكان  

تشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المضمونة في قانون حقوق اإلنسان 
الدولي مجاالت واسعة وجوانب جوهرية من الحياة اإلنسانية مثل الحق في العمل 
 من وفى شروط عمل إيجابية، والحق في مستوى معيشي الئق، والحق في قدر كاف
الصحة الجسمية والعقلية، والحق في التعليم والحق في مساعدة خاصة لألسرة 

  .والطفل
 .ويتشكل التمتع بهذه الحقوق باحترام مبدأ المساواة أمام القانون وفى تطبيق القانون
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االلتزامات القانونية للـدول فـي حمايـة الحقـوق  .٥
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 

لعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،         ا  ١-٥
١٩٦٦  

  
  مالحظات افتتاحية ١-١-٥

ترد الواجبات القانونية العامة للدول األطراف في تنفيذ التزاماتها بموجـب العهـد الـدولي               
  : ونصها كما يلي٢الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المادة 

كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريـق المسـاعدة              تتعهد    -١"
والتعاون الدوليين، والسيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسـمح بـه             
مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف            

سبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تـدابير       بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع ال        
  .تشريعية

تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص              -٢
عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العراق أو اللون أو الدنس أو اللغة أو الدين                  

جتماعي أو الثروة أو النسـب أو       أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو األصل القومي أو اال          
  . غير ذلك من األسباب

للبلدان النامية أن تقرر، مع إيالء المراعاة الواجبة لحقوق اإلنسان والقتصـادها              -٣
القومي، إلى أي مدى ستضمن الحقوق االقتصادية المعترف بها في هـذا العهـد لغيـر                

  ."المواطنين

 مـن العهـد الـدولي الخـاص         ٢ من المادة    ١وينبغي أن يشار عموما إلى أنه بعكس الفقرة         
 مـن   ١للحقوق المكفولة فإن الفقرة      بالتنفيذ الفوري بالحقوق المدنية والسياسية التي تفرض واجبا قانونيا        

 باإلعمال التـدريجي   من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تسمح           ٢المادة  
 وكما يتضح من المناقشات التي جرت أثناء صياغة العهدين والتي يرد            ومع ذلك، . للحقوق المعترف بها  
 فإن من باب التبسيط المخل الخطير، بل والخطأ القانوني، أن يخلص المرء إلى أن               ٢موجزها في القسم    

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يستتبع فقط واجبات التنفيذ التدريجي دون             
ويتضح من طابع الحقوق ذاتها ومن طريقة صياغتها ومن آراء القائمين           . لتزام باتخاذ إجراءات فورية   اال

بالصياغة ومن اآلراء التي تم اإلعراب عنها في اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية              
بالتصديق أو االنضمام بشكل آخر     أن طابع ونطاق االلتزامات القانونية التي تضطلع بها الدول األطراف           

وهذه النتيجة منطقية دون شك نظرا ألنه رغم المشـاكل  . إلى العهد يتسمان بقدر أكبر بكثير من الدينامية   
االقتصادية واالجتماعية الكثيرة التي تواجه الحكومات فقد كان العهد وال يزال أداة قانونية تهـدف إلـى                 

  .ة للبشر في كل أنحاء العالمتحقيق تحسن مضطرد في الظروف المعيشي
وكما أشارت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فـي واحـد مـن أول               

التزام التصـرف والتـزام     " من العهد كال     ٢تعليقاتها العامة تشمل االلتزامات القانونية المحددة في المادة         



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٣١  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

ن العهد ينص على التنفيذ التدريجي ويعترف بالقيود        في حين أ  " ويعنى ذلك في جملة أمور أنه        ٦٦."النتيجة
 ويتمثـل   ٦٧."فإنه يفرض أيضا مختلف االلتزامات ذات األثر الفوري       الناجمة عن ضيق الموارد المتاحة      

 بضمان ممارسـة الحقـوق      ٢ من المادة    ٢أحد االلتزامات الفورية المذكورة في التعهد الوارد في الفقرة          
 ٢ من المادة    ١وهو التعهد في الفقرة     " وهناك التزام آخر من هذا القبيل        ٦٨.يزالواردة في العهد بدون تمي    

 وكمـا الحظـت     ٦٩".وهو تعهد غير مكيف أو مقيد في حد ذاته بأي اعتبارات أخرى           "  خطوات ‘باتخاذ’
اللجنة فإن المعنى الكامل للعبارة يمكن تقييمه أيضا بمقارنة مع العبـارة المقابلـة بـاللغتين الفرنسـية                  

و ") s’engage à agir: "بالفرنسـية " (بالعمـل "سبانية، اللتين تنصان على أن الدول األطراف تتعهـد  واأل
   ويعنى هذا االلتزام القانوني أنه ٧٠").a adoptar medidas: "باألسبانية" (باتخاذ تدابير"

في حين أن اإلعمال الكامل للحقوق ذات الصلة قد يتحقق تدريجيا فإن الخطوات صـوب               "
الهدف يجب أن تتخذ في غضون فترة قصيرة معقولة بعد دخول العهد حيـز التنفيـذ                هذا  

بـأكبر   مقصودة وملموسة وهادفة  وينبغي أن تكون هذه الخطوات      . بالنسبة للدول المعنية  
  ٧١."قدر من الوضوح للوفاء بااللتزامات المعترف بها في العهد

تنفيـذ الواجبـات    جة وهـو واجـب      ويتعين إضافة التزام ثالث إلى التزامي التصرف والنتي       
 وهذه الجوانـب الثالثـة فـي    .القانونية ذات الصلة بما في ذلك بواسطة إتاحة سبل االنتصاف الوطنية          

التعهدات القانونية للدول األطراف تتشابك وتتداخل بقدر ما ولكنها تتسم، كما الحظت اللجنـة، بسـمات                
  .متميزة سيرد وصفها أدناه

  
  التزام التصرف ٢-١-٥

، تشـير   "اتخاذ خطـوات  "في صدد الوسائل التي تستعملها الدول األطراف لالمتثال بالتزامها          
". جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشـريعية        " من العهد إلى     ٢من المادة   ) ١(الفقرة  

ها باإلضـافة إلـى     أكثر من غير  " المناسبة"وفى حين أنه يرجع إلى الدول األطراف ذاتها أن تقدّر السبل            
اإلداريـة  تشمل التدابير   "، للوفاء بالتزاماتها التعاهدية بموجب العهد ترى اللجنة أن هذه التدابير            التشريع

  ٧٢".والمالية والتعليمية واالجتماعية ولكنها ال تقتصر عليها
قوق إتاحة سبل االنتصاف القضائي في صدد الح      "في  " مالئما"ويتمثل تدبير آخر اعتبرته اللجنة      

وعلى سبيل المثال تالحظ اللجنـة      . التي قد تعتبر، وفقا للنظام القانوني الوطني، قابلة للعرض على القضاء          
أن التمتع بالحقوق المعترف بها بدون تمييز يمكن في كثير من األحيان تعزيزه جزئيا من خـالل إتاحـة                   

تضمن العهد عددا من األحكام تشمل       وباإلضافة إلى ذلك ي    ٧٣".وسائل انتصاف فعالة قضائية أو غير قضائية      
) أ)(٢( والفقرة الفرعية    ١٠من المادة   ) ٣( والفقرة   ٨ والمادة   ٧من المادة   ‘ ١’)أ( والفقرة الفرعية    ٣المادة  

التي يبدو من الممكـن أن      "،  ١٥من المادة   ) ٥(من المادة ذاتها والفقرة     ) ٤(و  ) ٣( والفقرتين   ١٣من المادة   

                                                           
، ١٨، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة)) ١(٢ الفقرة -طابع التزامات الدول األطراف  (٣ انظر التعليق العام رقم ٦٦

  .؛ والتشديد مضاف١الفقرة 
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه، وأضيف التشديد٦٧
  . المرجع نفسه٦٨
  . ٢، الفقرة ١٨سه، الصفحة  المرجع نف٦٩
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٧٠
  . المرجع نفسه؛ وأضيف التشديد٧١
  .؛ وأضيف التشديد٧، الفقرة ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ٧٢
  . ٥، الفقرة ١٩ المرجع نفسه، الصفحة ٧٣
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ويبدو من العسير   .  وغيرها من األجهزة فورا في كثير من النظم القانونية الوطنية          تطبقها األجهزة القضائية  
  ٧٤."تبرير أي فكرة بأن األحكام المشار إليها هي بحد ذاتها غير قابلة للتنفيذ الذاتي

  
  التزام النتيجة  ٣-١-٥

ان التمتـع   لضم"خطوات  "  هو اتخاذ    ٢ من المادة    ١الوارد في الفقرة    " التزام النتيجة الرئيسي  "
 ومع ذلك، وكما أبرزت اللجنة، فإن سماح العهـد          ٧٥".في العهد " الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها    

ال ينبغي أن يفسر خطأ     "،  "بتحقيقها مع مرور الوقت   "بالحقوق، أي السماح    " التدريجي... التمتع  "بضمان  
  :العبارات التالية وتصف اللجنة هذا االلتزام ب٧٦".بأنه يجرد االلتزام من أي معنى

وهو من ناحية أداة للمرونة الالزمة للتعبير عن الحقائق في عالم الواقع والصعوبات التي              "
ومـن  . تواجه أي بلد عند كفالة اإلعمال التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة           

وده، ناحية أخرى يجب أن تقرأ هذه العبارة في ضوء الهدف الشامل للعهد، بل وسبب وج              
وهو وضع التزامات واضحة على الدول األطراف في صدد اإلعمـال الكامـل للحقـوق          

وهكذا فإنه يفرض التزاما بالتحرك بأكبر قدر ممكن مـن السـرعة والفعاليـة              . المذكورة
وباإلضافة إلى ذلك فإن أي تدابير تعطيلية متعمدة في هـذا الصـدد             . صوب هذا الهدف  

تعين تبريرها تماما باإلشارة إلـى مجمـوع الحقـوق          ستتطلب أدق نوع من الدراسة وسي     
  ٧٧."المنصوص عليها في العهد وفى سياق االستعمال الكامل ألقصى الموارد المتاحة

التزاما أساسيا أدنى بكفالة الوفـاء      "وباإلضافة إلى ذلك ترى اللجنة أن كل دولة طرف تتحمل           
تجرد "المكفولة في العهد وإال     "  حق من الحقوق   على أقل تقدير بالحد األدنى من المستويات الجوهرية لكل        

   وبعبارات اللجنة، يعنى ذلك على سبيل المثال أن٧٨".من سبب وجودهالعهد إلى حد كبير 
أي دولة طرف يعانى فيها عدد كبير من األفراد من الحرمان من األغذيـة الحيويـة أو                 "

 أو من أبسط أشكال التعليم      الرعاية الصحية األولية الجوهرية أو المأوى األساسي والسكن       
  ٧٩."هي للوهلة األولى دولة ال تنفذ التزاماتها بموجب العهد

 تتطلب من كل دولـة      ٢ من المادة    ١وفى هذا الصدد قررت اللجنة كذلك أنه نظرا ألن الفقرة           
فإنه يجب على الدولـة،     " بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات         ... أن تتخذ   "طرف  

 المـوارد    نقـص  ي تكون قادرة على إسناد إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها األساسية الدنيا على األقل إلى             لك
أن تثبت أنها بذلت كل جهد الستعمال كل الموارد المتاحة تحت تصرفها في السعي للوفاء، على                "المتاحة  

فحتى عنـدما يمكـن إثبـات أن        " ومع ذلك وكما شددت اللجنة       ٨٠".سبيل األولوية، بهذه االلتزامات الدنيا    
الموارد المتاحة غير كافية يظل االلتزام على الدولة الطرف بالسعي لكفالة التمتع بالحقوق ذات الصـلة                

  ٨١."على أوسع نطاق ممكن في ظل الظروف السائدة
 

                                                           
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٧٤
  . ٩، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٧٥
  .ضع نفسه المرجع نفسه، المو٧٦
  . المرجع نفسه٧٧
  . ١٠، الفقرة ٢٠ المرجع نفسه، الصفحة ٧٨
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٧٩
  . المرجع نفسه٨٠
  . ١١، الفقرة ٢٩ المرجع نفسه، الصفحة ٨١
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  إتاحة سبل االنتصاف الوطنية: االلتزام بالتنفيذ ٤-١-٥
عهد محليا عمدت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية        المتعلق بتطبيق ال   ٩في التعليق العام رقم     

والحظت بالتحديـد أن  . ٣واالجتماعية والثقافية إلى تفصيل بعض عباراتها الواردة في التعليق العام رقم           
فـإن  " جميع السبل المناسبة  "العهد عندما يتطلب من الحكومات تنفيذ الحقوق التي يضمنها سالكة إلى ذلك             

 عريضا ومرنا يسمح بإيالء االعتبار إلى السمات الخاصة للنظم القانونية واإلدارية لكل             العهد يعتنق نهجا  
 ولكن هذه المرونة تقوم في نفس الوقت إلى جانب االلتـزام            ٨٢.دولة وكذلك إلى االعتبارات ذات الصلة     

 بها فـي    الواقع على كل دولة طرف باستعمال كل الوسائل المتاحة تحت تصرفها لتنفيذ الحقوق المعترف             
. وفى هذا الصدد فإن المتطلبات األساسية لقانون حقوق اإلنسان الدولي يجب أال تغيب عن البـال               . العقد

وهكذا يجب االعتراف بمعايير العهد بطرق مناسبة في إطار النظام القانوني الوطني ويجـب أن تتـاح                 
ض للغبن ويجب إقامة السبل     السبل المالئمة لإلنصاف، أو وسائل االنتصاف، ألي فرد أو مجموعة تتعر          

  ٨٣."المالئمة لكفالة المسؤولية الحكومية
يجب النظر في المسائل المتصلة بتطبيق العهد محليا في ضوء مبدأين اثنين            "وفى رأى اللجنة    
  ":من مبادئ القانون الدولي

رع بأحكام  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ال يجوز ألي دولة طرف أن تتذ     ٢٧، عمال بالمادة    أوال 
قانونها الداخلي لتبرير عدم أداء التزاماتها التعاهدية؛ ومن هنا ومن أجل تنفيذ االلتزامات التعاهدية              

 ٨٤؛"ينبغي لها أن تعدل النظام القانوني الوطني حسب اللزوم"للدولة 

كم لكل شخص حق اللجوء إلى المحـا      " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان فإن        ٨، وفقا للمادة    ثانيا 
المختصة إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحهـا إيـاه الدسـتور أو                 

؛ وعلى الرغم من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة ال               "القانون
أحكامه  قضائية الدعاءات انتهاك     فيطالب الدول األطراف بصورة مباشرة بأن تضع وسائل انتصا        

أي دولة طرف تسعى إلى تبرير إخفاقها في إتاحة وسائل االنتصاف القانونية            "فإن اللجنة تعتبر أن     
إمـا  : الوطنية النتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ستحتاج إلى أن تثبت أحد أمرين           

أو أنها غير    ... ٢مادة   من ال  ١بموجب الفقرة   " السبل المناسبة "أن وسائل االنتصاف هذه ليست من       
وسيكون من العسير إثبات ذلك وتعتبر اللجنة أنه مـن          . ضرورية، نظرا للسبل األخرى المستعملة    

الممكن في حاالت كثيرة أن تصبح السبل األخرى غير فعالة في حالة عدم تعزيزها أو اسـتكمالها                 
  ٨٥".بوسائل انتصاف قضائية

التنفيذ الفعال للعهـد الـدولي الخـاص        ص إلى أن    ومن التعليقات العامة للجنة يمكن أن نخل      
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتطلب، كقاعدة عامة، توفر سبل االنتصاف الوطنية أمام من     

وبعكس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن هـذا          . يعتبرون أن الدولة انتهكت حقوقهم    
ائل انتصاف قانونية أو غير قانونية لألشخاص المتضررين مما يشـير           العهد ال ينص بصراحة على وس     

إلى إحجام القائمين بصياغته إلخضاع أنفسهم لشكاوى فردية في مجال يتوقف إلى حد كبير على الموارد                
وتأكد هذا اإلحجام مؤخرا بالصعوبات التي عرقلت التوصل إلى اعتماد ملحـق            . المالية ومرحلة التنمية  

هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ينص علـى إجـراءات دوليـة         اختياري للع 
  .لشكاوى األفراد والمجموعات

                                                           
  . ١، الفقرة ٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ٨٢
  . ٢، الفقرة ٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ٨٣
  . ٣، الفقرة ٥٨ المرجع نفسه، الصفحة ٨٤
  . ٣، الفقرة ٥٩-٥٨المرجع نفسه، الصفحتان  ٨٥
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ال تستطيع الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
  .والثقافية أن تتذرع بتشريعها الداخلي لتبرير إخفاقها في تنفيذ العهد

ل الدول األطراف في العهد التزاما بالتصرف ويجب عليها بالتحديد أن تتخذ وتتحم
كافة التدابير التشريعية واإلدارية والمالية والتعليمية واالجتماعية التي يتطلبها تنفيذ 

  .أحكام العهد
وتتحمل الدول األطراف أيضا التزاما بالنتيجة من ناحية أنه يجب عليها التحرك 

ن السرعة والفعالية صوب تحقيق الحقوق الواردة في العهد بأن بأكبر قدر ممكن م
  .تستعمل إلى أقصى حد مواردها المتاحة

وتضطلع كل دولة طرف بواجب قانوني فورا لكفالة االلتزامات األساسية الدنيا لكل 
  .حق يرد في العهد

ف أن وحتى في الحاالت التي يثبت فيها عدم كفاية الموارد يتعين على الدول األطرا
  . تثبت أنها تسعى لكفالة التمتع بالحقوق الواردة في العهد على أوسع نطاق ممكن

وتضطلع الدول األطراف بواجب قانوني بتنفيذ العهد من خالل استعمال كل الوسائل 
سبل التعويض أو االنتصاف ويشمل هذا الواجب توفير . المتاحة تحت تصرفها

قوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية على لتمكين األفراد فعليا من الدفاع عن ح
 .الصعيد الوطني

  

  ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،   ٢-٥
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب االلتزامات القانونيـة للـدول            ١تعرف المادة   

، بما فيها الحقوق االقتصـادية  األطراف في صدد جميع الحقوق والواجبات والحريات الواردة في الميثاق        
تضطلع باعتماد التـدابير  "بهذه الحقوق و " تعترف"ويعنى ذلك أن الدول األطراف     . واالجتماعية والثقافية 

وال يشير هذا الحكم وال األحكام التي تعرف الحقوق المـذكورة           ". التشريعية وغيرها من التدابير لتنفيذها    
   .فورانفيذ االلتزامات القانونية إلى أي شئ خالف وجود واجب قانوني لت

  
 اإلضـافي   بروتوكول، وال ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،       ٣-٥

  ١٩٨٨في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقـوق          بروتوكول من ال  ١في المادة   
 وبمقتضـاه   نهج تـدريجي  ية والثقافية اختار أعضاء منظمة الدول األمريكية اتباع         االقتصادية واالجتماع 

  تضطلع الدول األطراف
باعتماد التدابير الالزمة محليا ومن خالل التعاون الدولي، وخاصة التدابير االقتصـادية            "

يق والتقنية، بالقدر الذي تسمح به مواردها المتاحة، وبمراعاة درجة تنميتها، بغرض التحق           
  ".التدريجي وعمال بتشريعاتها الداخلية للمراعاة الكاملة للحقوق التي يعترف بها الملحق

ورغم تدرج هذا النهج فمن الواضح أيضا أنه يتوخى تحقيق النتائج من ناحية أن الدول األطـراف           
 .بروتوكول الفي" المراعاة الكاملة للحقوق المعترف بها"بغرض تحقيق " تضطلع باعتماد التدابير الالزمة"

  



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٣٥  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 والميثاق االجتماعي األوروبي    ١٩٦١الميثاق االجتماعي األوروبي،      ٤-٥
  ١٩٩٦، )المنقح(

 لم يكن مقصودا لكـي      ١٩٦١يمكن القول عموما بأن تنقيح الميثاق االجتماعي األوروبي لعام          
 ينطـوي   "بل على العكس من ذلك، لكي       " تخفيضا لمستوى الحماية المنصوص عليها في الميثاق      "يكون  

اإلصالح على مراعاة التطورات في الحقوق واالجتماعية واالقتصادية التي تعبر عنها الصكوك الدوليـة              
األخرى وتشريعات الدول األعضاء وكذلك مراعاة المشاكل االجتماعية التي ال تغطيها الصكوك الدوليـة      

تبار الحاجة إلى كفالة المساواة      واتفق كذلك على أن تأخذ جميع التعديالت بعين االع         ٨٦".األخرى السارية 
  ٨٧.في المعاملة بين الرجل والمرأة

وفي صدد االلتزامات القانونية الدقيقة يتضمن الميثاق االجتماعي األوروبـي بنصـيه لعـام              
 مخططا محددا بالتعهدات التي تسمح للدول األطراف بالعمل في التنفيذ التـدريجي             ١٩٦٦ وعام   ١٩٦١

ومع ذلك بينما يقبل كل طرف متعاقد أنه يعتبر الجزء األول من كل             . النصينللحقوق التي يتضمنها كال     
 من ميثـاق    ٢٠من المادة   ) أ(١الفقرة  " (إعالنا باألهداف سيسعى إلى تحقيقه بكل الوسائل المالئمة       "ميثاق  
فإن الميثاقين يعرفان أيضا التعهدات األساسية التـي يتعـين أن           ) ١٩٩٦ والمادة ألف من ميثاق      ١٩٦١

  . تقبلها جميع الدول عند االنضمام إلى األطراف
 مواد على األقـل     بخمس بأن تكون ملتزمة     ١٩٦١وتتعهد األطراف المتعاقدة بموجب ميثاق      

  :من المواد التالية
 ؛١ المادة –الحق في العمل  

 ؛٥ المادة –الحق في التنظيم  

 ؛٦ المادة –الحق في المفاوضة الجماعية  

 ؛١٢ المادة –عي الحق في الضمان االجتما 

 ؛١٣ المادة –الحق في المساعدة االجتماعية والطبية  

 ؛١٦ المادة –حق األسرة في الحماية االجتماعية والقانونية واالقتصادية  

  .١٩ المادة –حق العمال المهاجرين وأسرهم في الحماية والمساعدة  
ا ال يقل عما ما مجموعه      وباإلضافة إلى ذلك يتعين على الدول األطراف أن تختار االلتزام بم          

  ).٢٠من المادة ) ج(١الفقرة ( فقرة مرقمة ٤٥ مواد أو ١٠
 المنقح زاد عدد االلتزامات األساسية وتعين على الدول المتعاقـدة أن            ١٩٩٦وبموجب ميثاق   

تقبل االلتزام بست مواد أساسية على األقل، أضيف إليها المادتان التاليتان إلى جانب المواد الواردة فـي                 
  :الميثاق القديم

 ؛٧ المادة –حق األطفال والشباب في الحماية  

الحق في المساواة في الفرص والمساواة في المعاملة في موضوعات االستخدام والعمل بدون تمييز               
 .٢٠ المادة -على أساس الجنس

                                                           
:  في موقع مجلس أوروبا في شبكة الويب،)١٦٣سلسلة المعاهدات األوروبية، الرقم (تقرير تفسيري : الميثاق االجتماعي األوروبي:  انظر٨٦

htm.163/Html/Reports/en/treaty/int.coe.conventions://http ١ الصفحة.  
  .سه المرجع نفسه، الموضع نف٨٧
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ـ               ا ويجب عندئذ على الدول المتعاقدة أن تقبل االلتزام بعدد من األحكام اإلضافية يبلغ مجموعه
  ). الجزء الثالث، المادة ألف( فقرة مرقمة ٦٣ مادة أو ١٦ما ال يقل عن 

وهكذا يجب على الدول المتعاقدة أن توافق على االلتزام بعدد كبير من األحكام التـي يتعـين                 
تنفيذها اعتبارا من يوم التصديق على العهد المعنى، ولها بالطبع حرية زيادة عدد األحكام التـي تريـد                  

 من المـادة    ٣ والفقرة   ١٩٦١ من ميثاق    ٢٠ من المادة    ٣انظر الفقرة   (بها في أي وقت بعد ذلك       االلتزام  
  ). ١٩٩٦ألف من ميثاق 

يعتنق الميثاق االجتماعي األوروبي نهجا مختلطا تجاه الواجبات القانونية الدولية من 
ذ فورا مع ناحية أنه يفرض على الدول المتعاقدة عددا معينا من الحقوق القابلة للتنفي

 .السماح لها بالعمل على تنفيذ الحقوق األخرى تدريجيا

  

هل هـي: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     .٦
قابلة للعرض على القضاء؟

 نوقشت مسألة إمكانية عـرض الحقـوق االقتصـادية          ٤-٢-٢كما شرحنا في القسم الفرعي      
ورغم أن حفنة من الحكومات في لجنـة        . اط مع صياغة العهد   واالجتماعية والثقافية على القضاء باالرتب    

حقوق اإلنسان صوتت في ذلك الوقت تأييدا لقرار ينكر صراحة أن هذه الحقوق قابلـة للعـرض علـى                   
وأكدت بلدان أخرى علـى الخطـأ فـي وصـف الحقـوق             . القضاء فقد كانت هذه الدول أقلية واضحة      

غير قابلة للعرض على القضاء بل والخطر المتمثل فـي ذلـك،            االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأنها     
ورغم مـرور   . وأشارت فرنسا إلى أن كثيرا من جوانب هذه الحقوق ستكون قابلة للعرض على القضاء             

نصف قرن منذ ذلك الحين ال يزال اإلجماع غير متوفر في الممارسة العملية في صدد االختصاص الذي                 
ه المحاكم الوطنية للبت في المطالبات التي تنطوي على ادعـاءات انتهـاك             تتمتع به أو ينبغي أن تتمتع ب      

وتم إبراز هذا التردد في حلقة عمل معنية بقابليـة بصـالحية            . الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للعرض على القضاء مع إشارة خاصة إلى إبرام ملحق اختياري 

فبرايـر  /للعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وعقدت في جنيف بسويسرا في شباط           
وكانت مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان واللجنة الدولية للحقوقيين قد قامت بتنظيم ورشـة              . ٢٠٠١

بات المقدمة إلى المحاكم    وكما يتضح من التقارير المقدمة إلى ورشة العمل يتزايد تكرر الطل          . العمل هذه 
الوطنية للبت في مطالبات تتصل بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل الحق في المسكن المالئم              

ويوضح هذا التطور، إذا أخذ مقترنا بتحليل موضوعي للحقوق المعنية،          . والحق في المساواة أمام القانون    
ضحة المعالم وأن القرارات بشأن مـا إن كانـت حقـوق            أن مسألة قابلية العرض على القضاء ليست وا       

محددة تصلح ألن تكون محل نظر أمام المحاكم قد تكون ناشئة باألحرى عن المقتضيات السياسية وليس                
  .بالمعنى الضيقالمقتضيات القانونية 

ومما يدعو إلى االهتمام وجود حالة مشابهة تشير إلى وجود نفس الحجة وتنطبق أيضا بقـدر                
فالمسائل المتعلقة بقانونية ممارسة الحكومات لسلطات الطوارئ       . ي مجال الحقوق المدنية والسياسية    ما ف 

في أوقات األزمات اعتبرت في كثير من األحيان غير قابلة للعرض على القضـاء ولكـن المحكمتـين                  
 تقييـدات   األوروبية واألمريكية لحقوق اإلنسان بالتحديد أوضحتا أن إعالن حالة طوارئ عامة وفـرض            
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استثنائية على ممارسة حقوق اإلنسان في إطار عدم التقيد بااللتزامات القانونية الدولية هي مسائل قابلـة                
  ٨٨.للعرض على القضاء ويتعين فحصها في ضوء االلتزامات التعاهدية للدولة المعنية

للجنـة  وفى صدد العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة قامـت ا            
 بدراسة مسألة قابلية العرض على القضاء فيما يتصل بـدور وسـائل             ٩المختصة في تعليقها العام رقم      

ليس من الضروري تفسير الحق في االنتصاف الفعال ال         "ورغم أن اللجنة تعتبر أنه      . االنتصاف القانونية 
دارية قد تكون كافيـة فـي       وسائل االنتصاف اإل  "وأن  " بوصفه يتطلب انتصافا قضائيا في جميع األحوال      

  فقد رأت أيضا أنه" كثير من الحاالت،
كلما استحال تفعيل أحد الحقوق المثبتة في العهد تفعيال كامال دون وجود دور ما للهيئـة                "

  ٨٩."القضائية فإن وسائل االنتصاف القضائية تكون ضرورية

وق المدنية والسياسـية    وتأسف اللجنة في هذا التعليق العام أنه بعكس ما يحدث في حالة الحق            
بأن وسائل االنتصاف القضائية ليست جوهرية في صدد        " االفتراض يقوم في حاالت أكثر من الالزم      "فإن  

أنه ليس هناك ما يبرر هذا االختالف سواء في         "انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رغم       
أنها تعتبـر   "ظ اللجنة أنه قد سبق لها أن أوضحت          وتالح ٩٠".طابع الحقوق أو في أحكام العهد ذات الصلة       
 ٧مـن المـادة     ‘١’)أ( والفقرة الفرعية    ٣ومنها مثال المادة    " كثيرا من أحكام العهد صالحة للتنفيذ الفوري      

 ١٣مـن المـادة     ) ٣( والفقرة   ١٣من المادة   ) أ(٢ والفقرة الفرعية    ١٠من المادة   ) ٣( والفقرة   ٨والمادة  
علـى سـبيل     وهذه األحكام التي ذكرتها اللجنـة        ١٥.٩١ من المادة    ٣ والفقرة   ١٣ة  من الماد ) ٤(والفقرة  
  :  تتضمن الحقوق التالية،المثال
 ؛٣ المادة –الحق في المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق  

 ؛٧من المادة ‘ ١’)أ( الفقرة –الحق في األجر المنصف والمكافأة المتساوية لدى تساوى قيمة العمل  

 ؛٨ المادة –الحق في تكوين النقابات التي تمارس نشاطها بحرية؛ والحق في اإلضراب  

 ؛١٠من المادة ) ٣( الفقرة –حق األطفال والمراهقين في تدابير حماية ومساعدة خاصة دون تمييز  

 ؛١٣من المادة ) أ)(٢( الفقرة الفرعية –الحق في التعليم االبتدائي اإللزامي مجانا للجميع  

اآلباء أو األوصياء القانونيين في اختيار مدارس ألوالدهم غير المـدارس الحكوميـة لتـأمين               حق   
 ؛١٣من المادة ) ٣( الفقرة –تربيتهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة 

مـن  ) ٤( الفقـرة  –حق األفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية وفقا للمعايير القانونية      
 ؛١٣المادة 

  .١٥من المادة ) ٣( الفقرة –لحرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي ا 
وبشأن مسألة قابلية الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية            

  والثقافية للعرض على القضاء أضافت اللجنة قولها إنه
التي تشير إلى تلـك     (نية العرض على القضاء     من المهم في هذا الصدد التمييز بين إمكا       "

التـي يمكـن أن     (والمعايير ذاتية التنفيذ    ) الموضوعات المالئمة للحل عن طريق المحاكم     
ومع أن الحاجة تقوم إلى مراعاة النهج العام لكل         ). تطبقها المحاكم دون مزيد من التفصيل     

                                                           
  . لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة انظر الفصل السادس عشر من هذا الدليل٨٨
  .٩، الفقرة ٦٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ٨٩
  . ١٠، الفقرة ٦٠ المرجع نفسه، الصفحة ٩٠
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٩١
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اره، في األغلبية الكبرى مـن      نظام قانوني فإنه ال يوجد في العهد أي حق إال وأمكن اعتب           
ويشار في بعض   . األنظمة، منطويا على بعض األبعاد الهامة القابلة للعرض على القضاء         

األحيان بأن تترك للسلطات السياسية، وليس للمحاكم الموضوعات التـي تنطـوي علـى              
ومع أنه يجب احترام اختصاصات كل فرع من األفرع الحكوميـة فمـن             . توزيع الموارد 

ئم االعتراف بأن المحاكم تتدخل عموما وبالفعل في نطاق كبير من الموضوعات ذات             المال
وهكذا فإن اعتناق تقسـيم جامـد للحقـوق االقتصـادية           . اآلثار الهامة من ناحية الموارد    

واالجتماعية والثقافية يضعها بموجب تعريفها خارج نطاق المحاكم سيكون أمرا تعسـفيا            
ويؤدى .  بأن مجموعتي الحقوق مترابطتان وال تقبالن التجزئة         وال يتمشى مع المبدأ القائل    

ذلك أيضا إلى الحد بصورة جذرية من طاقة المحاكم على حماية حقوق أكثر المجموعات              
  ٩٢."ضعفا وتعرضا في المجتمع

العهـد ال يلغـى إمكانيـة       "وفى صدد طابع التنفيذ الذاتي ألحكام العهد أشارت اللجنة إلى أن            
وبالفعل كان هناك رفض شديد     .  التي يتضمنها ذاتية التنفيذ في النظم التي تتيح هذا الخيار          اعتبار الحقوق 

 ٩٣"."غيـر ذاتـي التنفيـذ     "عند صياغة العهد لمحاوالت إدراج حكم محدد في العهد ينادى باعتبار العهد             
  : واستطردت اللجنة تقول

ة ذاتي التنفيذ أم ال مسـألة       في معظم الدول سيكون تحديد ما إن كان أحد األحكام التعاهدي          "
وألداء هذه الوظيفة بفعالية يجب     . تخص المحاكم وال تخص السلطة التنفيذية أو التشريعية       

أن تدرك المحاكم ذات الصلة طابع العهد وآثاره والدور الهام لوسائل االنتصاف القضائية             
 فإنه ينبغي لهـا     وهكذا فعندما تكون الحكومات طرفا في إجراءات قضائية مثال        . في تنفيذه 

وبالمثل . أن تعزز تفسير القانون الوطني تفسيرا يؤدى إلى تفعيل التزاماتها بموجب العهد           
ينبغي إيالء المراعاة التامة عند تدريب القضاة لقابلية عرض العهد ليكون محل نظر أمام              

ومن المهم بصفة خاصة تجنب أي افتراضات من البداية بأنـه ينبغـي اعتبـار               . القضاء
والواقع أن كثيرا منها قد كتب بعبارات تتسم على األقل بـنفس            . لمعايير غير ذاتية التنفيذ   ا

القدر من الوضوح والتحديد الذي نجده في معاهدات حقوق اإلنسان األخرى والتي تعتبـر              
  ٩٤."المحاكم أحكامها دائما ذاتية التنفيذ

 مـا إن كانـت الحقـوق        وفى ضوء ما سبق قوله في األقسام السابقة يمكن تلخيص مسـألة           
  :االقتصادية واالجتماعية والثقافية قابلة إلصدار أحكام بشأنها على النحو التالي

ال يمكن التذرع بطابع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بحد ذاتها وال بأحكام 
ية العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو أعماله التحضير

  .إلنكاره قابلية عرض هذه الحقوق صالحة ألن تكون محل نظر أمام المحاكم
  .وعلى العكس من ذلك يصلح الكثير من جوانب هذه الحقوق إلصدار أحكام قضائية بشأنها
ويجب أن تتيح الدول األطراف في العهد وسائل انتصاف قضائية الدعاءات انتهاك 

فية كلما كانت هذه التدابير ضرورية لفعالية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا
ويجب أن توجد مثل هذه الوسائل لالنتصاف إلى جانب وسائل . إعمال هذه الحقوق

  .االنتصاف اإلدارية المالئمة
وتصنيف الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوصفها غير قابلة للعرض على 

 .ق للتجزئة مع الحقوق المدنية والسياسيةالقضاء يعنى إنكار ترابط وقابلية هذه الحقو

                                                           
  . المرجع نفسه٩٢
  . ١١، الفقرة ٦١ه، الصفحة  المرجع نفس٩٣
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٩٤
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 الحق في المسكن المالئم: دراسة الحالة األولى  .٧
  

  مالحظات استهاللية  ١-٧
 ويبـدأ كـل     الحق في المسكن المالئم و الحق في الصحة       يعرض القسمان التاليان حقين هما      

ة ثم تأتى بعد ذلك أمثلـة لألحكـام         قسم بتحليل الحق من ناحية تفسيره في هيئات الرصد الدولية المختص          
  . الصادرة عن المحاكم الوطنية بشأن التمتع به أو التمتع ببعض جوانبه

وال يمكن في نطاق هذا الفصل تقديم صورة كاملة لألدوار المتعددة للمحـاكم الوطنيـة فـي                 
كم العادية والمحـاكم    ولكن كقاعدة عامة تقوم كال المحا     . إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

اإلدارية في كثير من البلدان بالحكم في العديد من المسائل المتصلة على سبيل المثال بمختلـف أشـكال                  
الضمان االجتماعي مثل تقديم المعونة للمرضى والمسنين والمعوقين، وحقوق األقليات في الثقافة والحق             

وباإلضافة إلى ذلك قد توجـد محـاكم        . ا إلى ذلك  في المسكن المالئم ومسائل المساواة وعدم التمييز وم       
عمالية للبت في القضايا المتصلة بالحقوق المهنية مثل الحق في حريـة تكـوين النقابـات والمفاوضـة                  

ورغم أن القانون المحلى قد ال يـنص        . الجماعية للنقابات والحق في اإلضراب ومخاطر الصحة المهنية       
الغذاء أو الحق في المسكن المالئم بالصورة المعرف بها فـي           صراحة على سبيل المثال على الحق في        

القانون حقوق اإلنسان الدولي فإنه قد يوفر مع ذلك ضمانات قانونية تمكن القضاة الوطنيين من التوصل                
وبكلمات أخرى تشكل الحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة        . إلى نفس النتائج الموضوعية أو نتائج مشابهة      

  .تؤدى فيه المحاكم دورا هاما إلى جانب اإلجراءات اإلداريةوالثقافية مجاال 
وقد تم اختيار الحقين موضع المعالجة أدناه بسبب سماتها القانونية التـي تتسـم بقـدر مـن                  
الصعوبة مقارنة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية األخرى التي يسهل قبول صـالحية اتخـاذ قـرارات               

  .لة نسبيا التي تضم حقوق العمالقضائية بشأنها مثل القائمة الطوي
  

: العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ٢-٧
  ١١ من المادة ١الفقرة 

 مـن اإلعـالن العـالمي       ٢٥تم إدماج الحق في المسكن المالئم، بعد االعتراف به في المادة            
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة      من العهد الدولي     ١١ من المادة    ١لحقوق اإلنسان، في الفقرة     

وعلى الصعيد العالمي يمكن أن نجد أيضا الحـق         . والثقافية كأحد عناصر الحق في مستوى معيشي كاف       
 من االتفاقية الدوليـة للقضـاء       ٥من المادة   ) هـ(من الفقرة   ‘ ٣’في المسكن بالتحديد في الفقرة الفرعية       

 من اتفاقية القضاء علـى جميـع        ١٤من المادة   ) ح (٢الفقرة  على جميع أشكال التمييز العنصري وفى       
وعلـى الصـعيد اإلقليمـي      . اتفاقية حقوق الطفل   من   ٢٧ من المادة    ٣أشكال التمييز ضد المرأة والفقرة      

  ).٣١المادة ( وحده الحق في المسكن ١٩٦٩يضمن الميثاق االجتماعي األوروبي المنقح لعام 
 مـن   ٨ من المادة    ١لعديد من الوثائق األخرى مثل الفقرة       وتأكد الحق في المسكن أيضا في ا      

وافقت ) ٢-الموئل (١٩٩٦وفى مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية لعام        . إعالن الحق في التنمية   
التزامها باإلعمال الكامل والتدريجي للحـق فـي        "الحكومات المشتركة أيضا باإلجماع على إعادة تأكيد        
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لتمكين الناس  ... التزاما  " واعترفت كذلك بأن عليها      ٩٥".تنص عليه الصكوك الدولية   المسكن المالئم كما    
  ، كما تعهدت "من الحصول على المأوى وبحماية وتحسين المساكن واألحياء

بهدف تحسين المعيشة وظروف العمل على أساس منصف ومستدام لكي يحصـل كـل              "
ونا ويسهل الوصول إليه وتحمل     شخص على المأوى المالئم الذي يكون صحيا وآمنا ومأم        

تكلفته ويشمل الخدمات والتسهيالت والمرافق األساسية ولكي يتمتع كل شخص بالحريـة            
   ٩٦".من التمييز في المسكن وأمن الحيازة القانوني

  ٩٧".تنفيذ وتعزيز هذا الهدف بطريقة تتمشى تماما مع معايير حقوق اإلنسان"وأخيرا وافقت الحكومات على 
 من  ١١من المادة   ) ١(الرئيسي الذي سيتم النظر فيه في السياق الحالي هو الفقرة           ولكن النص   

ويمكن االطالع على نصوص االتفاقيات     . العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
  .٣ المنشور رقمواإلعالنات األخرى ذات الصلة في 

*****  
هد الدولي الخاص بالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة         من الع  ١١من المادة   ) ١(تنص الفقرة   
  :والثقافية على ما يلي

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته،               "
، وبحقه في تحسين متواصل لظروفـه       والمأوىمن الغذاء والكساء     يفي بحاجتهم يوفر ما   
 التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق، معترفة في هذا         وتتعهد الدول األطراف باتخاذ   . المعيشية

  ).أضيف التشديد" (الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر

  : التي تنص على ما يلي٢من المادة ) ١(وينبغي قراءة هذا الحكم مقترنا بالفقرة 
عن طريق المساعدة والتعـاون     تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها و          "

الدوليين، والسيما على الصعيدين االقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح بـه مواردهـا             
المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها فـي              

  ."عيةهذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشري

 هـو  ١١من المـادة  ) ١(الوارد في الفقرة " مستوى معيشي كاف"وكما يمكن أن نرى فإن الحق في        
وسوف ينظر هذا القسم فقط في مسألة المسكن المالئم التي عولجت في التعليـق              . حق يتألف من عناصر كثيرة    

وعولجت هذه المسألة أيضا في     . قافية الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والث        ٤العام رقم 
ويتضح من أعمال اللجنة أن المشاكل المتصلة بالمسكن المالئم توجد          .  بشأن اإلخالء القسري   ٧التعليق العام رقم    

 ٤وكما الحظت اللجنة في تعليقهـا العـام رقـم           . في كل البلدان تقريبا وتؤثر على جانب كبير من أفراد البشر          
 : فإن الحق في المسكن المالئم يضم نطاقي التطبيق الشخصي والمادي التاليين،٧وتعليقها العام رقم 

  
  األشخاص الذين يشملهم الحق ١-٢-٧

بمعناهـا  " األسرة"يجب أن نفهم مفهوم     "و  " ينطبق على كل شخص   "الحق في المسكن المالئم     
لمالئم بغض النظر عن    وباإلضافة إلى ذلك فإن األفراد واألسر يحق لهم الحصول على المسكن ا           . الواسع

السن أو المركز االقتصادي أو المجموعة التي تنتمي إليها أو غير ذلك من االنتماءات أو المركز أو أي                  

                                                           
يونيه / حزيران١٤-٣استانبول ) ٢-الموئل(، تقرير مؤتمر األمم المتحدة للمستوطنات البشرية A/CONF.165/14وثيقة األمم المتحدة :  انظر٩٥

  .٣٩، الفقرة ١٧، الصفحة ١٩٩٦
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٩٦
  . المرجع نفسه٩٧
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 من  ٢من المادة   ) ٢(ويجب بالتحديد أن يكون التمتع بهذا الحق غير خاضع، وفقا للفقرة            . عوامل مشابهة 
  ٩٨."العهد، ألي شكل من أشكال التمييز

  
  ج التفسيري بما في ذلك ترابط الحقوق النه ٢-٢-٧

للحق في المسكن المالئم وهو تفسير يمكن أن ينطوي         " ضيقا أو تقييديا  "رفضت اللجنة تفسيرا    
على سبيل المثال على مجرد توفير مأوى بمعنى وجود سقف فوق اإلنسان أو يعتبـر المـأوى مجـرد                   

 ويتـألف هـذا     ٩٩."ما في أمن وسالم وكرامة    وينبغي باألحرى اعتباره حقا في العيش في مكان         ". "سلعة"
  :التفسير من عنصرين اثنين على األقل

الحق في المسكن مرتبطا ارتباطا عضويا بحقوق اإلنسان األخرى وبالمبادئ األساسية التي            "اعتبار   
 ؛"يقوم عليها العهد

  ١٠٠.مفهوم الكفاية 
 يمكن النظر إليه بمعزل     وفى صدد العنصر األول ترى اللجنة أن الحق في المسكن المالئم ال           

مفهوم الكرامة اإلنسانية ومبـدأ     "ولكنه يتطلب من أجل التمتع به تماما حماية الحقوق األخرى أيضا مثل             
مثل جمعيـات المسـتأجرين     (والحق في حرية التعبير والحق في حرية تكوين النقابات          ... عدم التمييز،   

اإلقامة والحق في المشاركة في عمليـة اتخـاذ         والحق في حرية    ) وغير ذلك من المجموعات المجتمعية    
فإن الحق في عدم التعرض للتدخل التعسفي أو غير القانوني في خصوصيات            "وبالمثل  ". القرارات العامة 

 ١٠١."المرء أو أسرته أو مسكنه أو مراسالته يشكل بعدا هاما جدا في تعريف الحق في المسكن المالئـم                 
  .ة فسيتم معالجته معالجة منفصلةونظرا للتعقيد الخاص لمفهوم الكفاي

  
  مفهوم المالءمة ٣-٢-٧

يتسم بأهمية خاصة فيما يتصل بالحق في المسكن نظرا ألنه          " مفهوم المالءمة "ترى اللجنة أن    
يبرز عددا من العوامل التي يجب أن تؤخذ في االعتبار عند تحديد ما إن كان يمكن اعتبار أشكال بعينها                   

وفى حين أن الكفاية تتحدد جزئيـا بعوامـل         . ألغراض العهد " سكناً مالئماً م"من المأوى بوصفها تشكل     
اجتماعية واقتصادية وثقافية ومناخية وايكولوجية وغيرها من العوامل فإن اللجنة تعتقد أنه يمكن مع ذلك               

. تعيين بعض جوانب هذا الحق التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لهذا الغرض فـي أي سـياق بعينـه                   
  ١٠٢:"ذه الجوانب ما يليوتشمل ه

بغض النظر عن نوع الحيازة ينبغـي أن يتمتـع          " ويعنى ذلك أنه     :الضمان القانوني ألمن الحيازة    
جميع األشخاص بدرجة من أمن الحيازة تكفل الحماية القانونية من اإلخالء القسـري والمضـايقة               

 ١٠٣"وغير ذلك من أنواع التهديد؛

يجب أن يحتوى أي مسكن كاف على بعـض          ":ني التحتية توفر الخدمات والمواد والتسهيالت والب     
وينبغي أن يتمتع جميع المستفيدين من الحق       . التسهيالت الجوهرية للصحة واألمن والراحة والتغذية     

في المسكن المالئم بإمكانية مستدامة للوصول إلى الموارد الطبيعية والمشتركة ومياه الشرب اآلمنة             
                                                           

  .٦، الفقرة ٢٣، الصفحة وعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةمجم ٩٨
  . ٧، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ٩٩
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٠٠
  . ٩، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٠١
  . ٨، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٢
  ). أ(٨، الفقرة ٢٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٣
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ئة واإلضاءة، ومرافق اإلصحاح والغسل، ووسـائل حفـظ الطعـام،           والطاقة الالزمة للطهي والتدف   
 ١٠٤"والتصرف من الفضالت والصرف الموقعي وخدمات الطوارئ؛

ينبغي أن تكون التكاليف المالية الشخصية أو المنزلية المرتبطة بالمسكن          ": القدرة على دفع التكلفة    
اعها غير مهددة أو معرضـة      من مستوى يجعل الحصول على االحتياجات األساسية األخرى وإشب        

وينبغي أن تتخذ الدول األطراف خطوات لتكفل أن يكون نصـيب التكـاليف المتصـلة               . للنقصان
ينبغـي حمايـة المسـتأجرين      "وباإلضافة إلى ذلك    .: بالمسكن متناسبا عموما مع مستويات الدخل     

 ١٠٥"ة في اإليجار؛بالوسائل المالئمة من مستويات اإليجار غير المعقولة أو زيادات غير معقول

يجب أن يكون المسكن المالئم قابال للعيش فيه من ناحية توفير المساحة             ":إمكانية العيش في المكان    
المالئمة للسكان وحمايتهم من البرد والرطوبة والحرارة والمطر والعواصف أو غيـر ذلـك مـن                

مة البدنية لشـاغلي    ويجب كذلك ضمان السال   . التهديدات للصحة وأخطار البناء وناقالت األمراض     
الصـادرة   [المبادئ الصحية لإلسكان  وتشجع الدول األطراف على أن تطبق تطبيقا شامال         . المسكن

 ١٠٦]"عن منظمة الصحة العالمية

يجب أن تتوفر إمكانية الحصول علـى المسـكن المالئـم أمـام              ":إمكانية الحصول على المسكن    
صة كاملة ومستدامة للحصول علـى مـوارد   ويجب إعطاء المجموعات الضعيفة فر    . المستحقين له 

وهكذا فإن المجموعات الضعيفة مثل المسـنين واألطفـال والمعـوقين جسـديا             . اإلسكان المالئم 
والمصابين بأمراض ال شفاء منها واألفراد المصابين بفيروس نقص المناعة واألشخاص المصابين            

عية واألشخاص الذين يعيشون في     بمشاكل صحية مستديمة والمرضى عقليا وضحايا الكوارث الطبي       
مناطق معرضة للكوارث وغير هؤالء من المجموعات ينبغي أن تتمتع بدرجة من األولويـة فـي                

وينبغي إيالء المراعاة الكاملة في قوانين اإلسكان وسياساته العامـة لالحتياجـات            . مجال اإلسكان 
 ١٠٧"اإلسكانية الخاصة لهذه المجموعات؛

مسكن المالئم في موقع يسمح بالوصول إلى خيارات العمـل وخـدمات            يجب أن يكون ال    ":الموقع 
وينطبق . الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية األطفال وغير ذلك من التسهيالت االجتماعية          

ينبغي عدم بناء المساكن    "وباإلضافة إلى ذلك،    ." ذلك سواء في المدن الكبرى أو في المناطق الريفية        
 ١٠٨"لقرب من مصادر التلوث مباشرة مما يهدد الحق في صحة السكان؛في مواقع ملوثة أو با

 يجب أن تجعل الطريقة التي يتم بها بناء المسـاكن ومـواد البنـاء المسـتعملة                 :المالءمة الثقافية  
والسياسات الداعمة لهذه األمور من الممكن بطريقة مالئمة التعبير عن الهويـة الثقافيـة وتنـوع                

ل األنشطة الموجهة نحو التطوير أو التحديث في مجـال اإلسـكان عـدم              وينبغي أن تكف  . المساكن
التضحية باألبعاد الثقافية للمساكن وكذلك كفالة التسهيالت التكنولوجية الحديثة، في جملـة أمـور،              

 ١٠٩."حسب االقتضاء

 

                                                           
  ). ب(٨، الفقرة ٢٤نفسه، الصفحة  المرجع ١٠٤
  ). ج(٨، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٥
  ). د(٨، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٦
 في المسكن الذي يمكن الوصول إليه، انظر أيضا التعليق المعوقين، وفى موضوع حق األشخاص )هـ(٨، الفقرة ٢٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٧

  . ٣٣الفقرة ، ٣٥، الصفحة ٥العام رقم 
  ). و(٨، الفقرة ٢٤، الصفحة ٤ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٠٨
  ). ز(٨، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٩



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٤٣  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

 االلتزامات القانونية الفورية ٤-٢-٧

طراف في العهـد قامـت اللجنـة        رغم طابع التدرج في التعهدات التي تضطلع بها الدول األ         
بغض النظر عـن حالـة التنميـة         بأثر فوري بتحديد عدد من الخطوات التي يتعين على الدول اتخاذها          

  : ومنها على سبيل المثال١١٠فيها،
يجب أن تعطى الدول األولوية الواجبة لتلك المجموعات االجتماعية التي تعيش ظروفا غير مواتية              " 

ينبغي في المقابل عدم صياغة السياسات والتشـريعات بطريقـة تعـود            و. بإيالء اعتبار خاص لها   
 ١١١"بالفائدة على المجموعات االجتماعية المتميزة فعال على حساب غيرها من المجموعات؛

مع أن السبل المناسبة أكثر من غيرها لتحقيق اإلعمال الكامل للحق في المسكن المالئـم سـتتباين                 " 
 ألخرى فإن العهد يتطلب بوضوح أن تتخذ كل دولة طـرف مـا              حتما تباينا كبيرا من دولة طرف     
استراتيجية وطنية  ويكاد يكون من المحتم أن يتطلب ذلك اعتماد         . يلزم من الخطوات لهذا الغرض    

والموارد المتاحة للوصول إلـى     ... أهداف لعملية تنمية ظروف المأوى،      "من أجل تحديد    " لإلسكان
المسؤوليات واإلطـار   ... در من فعالية التكاليف المستعملة و       هذه الغايات وطريقة تحقيق أقصى ق     

ينبغي أن تتسـم بتشـاور      "ومثل هذه االستراتيجية الوطنية لإلسكان      ". الزمني لتنفيذ التدابير الالزمة   
حقيقي واسع مع جميع المتأثرين وبمشاركتهم، بما في ذلك من ال مأوى لهم والذين يعيشـون فـي                  

 ١١٢".ممسكن غير مالئم وممثليه

المراقبة الفعالة للحالة بالقائمة في صدد المسكن التزام آخر من التزامات األثـر              ":المراقبة الفعالة  
 يجـب عليهـا أن      ١١من المادة   ) ١(ولكي تفي أية دولة طرف بالتزاماتها بموجب الفقرة         . الفوري
نادا إلى التعـاون     أنها اتخذت كل ما يلزم من الخطوات، سواء بمفردها أو است           في جملة أمور  تثبت  

 ١١٣."الدولي، لتحديد النطاق الكامل للتشرد وعدم كفاية المسكن داخل حدود واليتها

  
 وسائل االنتصاف الوطنية ٥-٢-٧

تعتبر اللجنة أن كثيرا من العناصر التـي        "في موضوع الوسائل القانونية الوطنية لالنتصاف،       
ويجـوز أن   ." الوسـائل ] مثل هذه [مع توفير   تؤلف الحق في المسكن المالئم غير متعارضة على األقل          

  :تشمل وسائل االنتصاف على سبيل المثال
الطعن القانوني بهدف منع خطط الطرد أو الهدم من خالل إصدار أوامـر وقـف صـادرة عـن                   " 

 ؛"المحكمة

 ؛"إجراءات قانونية للحصول على تعويض بعد الطرد غير القانوني" 

سواء من القطاع العام    (ونية التي يقوم بها أو يدعمها المالك        تقديم شكاوى ضد اإلجراءات غير القان     " 
في صدد مستويات اإليجار وصيانة المسكن وأشكال التمييز العنصـري أو           ) أو من القطاع الخاص   

 ؛"غيره من التمييز

 ؛"ادعاءات وقوع أي شكل من التمييز عند تخصيص المساكن وإتاحة فرص الحصول عليها" 

                                                           
  . ١٠، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ١١٠
  . ١١، الفقرة ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ١١١
  . ؛ وأضيف التشديد١٢، الفقرة ٢٦-٢٥ المرجع نفسه، الصفحتان ١١٢
  . ١٣، الفقرة ٢٦نفسه، الصفحة  المرجع ١١٣



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–الفصل الرابع عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٤٤

 ١١٤".ك في صدد الظروف غير الصحية أو غير المالئمة للمسكنتقديم شكاوى ضد المال" 

ويجب . عنصر جوهري من الحق في مستوى معيشي كاف الحق في المسكن المالئم
تفسير هذا الحق ال في ضوء الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية األخرى ولكن 

  .أيضا في ضوء الحقوق المدنية والسياسية
  :ما يلي مبدأ المالءمةويعنى 

 يجب توفر ضمان قانوني للحيازة؛ •

 يجب إتاحة كل ما هو أساسي من الخدمات والمواد والتسهيالت والبنية التحتية؛ •

يجب أن تكون تكلفة المسكن محتملة وأن يكون المسكن قابال للمعيشة فيه ويمكن  •
 الحصول عليه وأن يكون قريبا من مرافق العمل وغيرها من المرافق؛

 كن بطريقة ال تهدد صحة ساكنيه؛يجب بناء المس •

 يجب أن يكون المسكن مالئماً من الناحية الثقافية •

ويفرض العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتحديد  •
  : التالية على الدول األطرافااللتزامات الفورية

في ظروف يجب عليها إيالء اعتبار خاص للمجموعات االجتماعية التي تعيش  •
 غير مواتية؛

يجب عليها في كل الحاالت تقريبا أن تعتمد خطة وطنية لإلسكان من أجل تعريف  •
 األهداف والموارد والمسؤوليات واإلطار الزمني للتدابير المطلوبة؛

 .يجب أن تقوم برصد فعال لحالة اإلسكان •

صة ، وخاسبل انتصاف قانونية محليةويجب على الدول األطراف أيضا أن توفر 
لحاالت الطرد وهدم المنازل والتمييز واإلجراءات غير القانونية من جانب المالك 

 .وظروف السكن غير الصحية وغير المالئمة

  

  اإلخالء القسري ٦-٢-٧
حاالت اإلخالء القسري تتعـارض ألول وهلـة مـع          " أن   ٤تعلن اللجنة في تعليقها العام رقم       

 ظروف استثنائية للغاية، ووفقا للمبادئ ذات الصلة في القـانون           متطلبات العهد وال يمكن تبريرها إال في      
  : بإنه" اإلخالء القسري" تعرف اللجنة مصطلح ٧ وفى التعليق العام رقم ١١٥."الدولي

أو األرض التي يشغلونها دون تـوفير       /أو األسر والجماعات من البيوت و     /نقل األفراد و  "
ومع ذلك  .  من الحماية وتسهيل الوصول إليها     أشكال مالئمة من الحماية القانونية أو غيرها      

فإن حظر الطرد الجماعي ال ينطبق على الطرد الذي يجرى بالقوة وفقا للقانون وتمشيا مع     
  ١١٦."أحكام العهدين الدوليين الخاصين بحقوق اإلنسان

الحقوق المكرسة فـي العهـد      " ينتهك بوضوح "وتشير اللجنة إلى أنه في حين أن هذا الطرد          
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فإنه قد يؤدى أيضا، بسب التشـابك والتـرابط              الدولي  

                                                           
  . ١٧، الفقرة ٢٧-٢٦ المرجع نفسه، الصفحتان ١١٤
  . ١٨، الفقرة ٢٧ المرجع نفسه، الصفحة ١١٥
  . ٣، الفقرة ٥٠-٤٨ المرجع نفسه، الصفحتان ١١٦



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–شر الفصل الرابع ع

 ٦٤٥  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

إلى انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية، مثل الحق في الحياة والحـق           "القائمين بين جميع حقوق اإلنسان      
تمتع السـلمي   التدخل في خصوصياته وفى أسرته ومسكنه والحق في ال        في أمن الشخص والحق في عدم       

وبكلمات أخرى ال يجب فقط على الدول األطراف في حاالت اإلخالء القسري أن تمتثـل                ١١٧".بالممتلكات
بمتطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بل أيضا باألحكام ذات الصلة             

  .في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 على الحق في المسكن المالئم وعلى حق عـدم          تقييداتت التي قد تستلزم فرض      وفى الحاال 

 من العهد الـدولي الخـاص       ١١من المادة   ) ١(التعرض للطرد اإلجباري على النحو المكفول في الفقرة         
ء وبنا".  من العهد  ٤يكون من المطلوب االمتثال الكامل للمادة       "بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،     

إال لتلك التقييدات المحددة بموجب القانون وبمقـدار ال         "على ذلك ال يجوز أن تخضع الحقوق المضمونة         
   ١١٨".يتعدى ما يتفق مع طابع هذه الحقوق ولغرض واحد وهو حماية الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي

هرهـا إلـى    ولذلك كانت التزامات الدول األطراف فيما يتعلق باإلخالء القسري تستند في جو           
وتشـمل هـذه االلتزامـات      ". مقترنة باألحكام األخرى ذات الصلة    " من العهد    ١١من المادة   ) ١(الفقرة  
  :بالتحديد

يجب أن تمتنع الدولة نفسها عن عمليات اإلخالء القسري وأن تكفل تنفيذ القانون ضد موظفيهـا أو                  
 ١١٩"ضد األطراف األخرى التي تقوم بعمليات اإلخالء القسري؛

مـن  " أنـه    ٢من المـادة    ) ١(في الفقرة   " جميع السبل المناسبة  "ت اللجنة عند تفسيرها لعبارة      وأعلن 
الواضح أن وجود تشريع ضد عمليات اإلخالء القسري يمثل أساسا جوهريا لبناء نظام من الحماية               

ي توفر أكبر قدر ممكن من أمن الحيـازة لشـاغل         ) أ(وينبغي أن يشمل هذا التشريع تدابير       . الفعالة
تكون مصممة لتحقيق السيطرة الدقيقة على الظروف       ) ج(تتفق مع العهد و   ) ب(المساكن واألرض و  

وهذا التشريع يجب أن ينطبق على جميـع العـاملين تحـت        . التي يجوز فيها القيام بعمليات الطرد     
تكون يجب أن تكفل الدول األطراف أن ... وباإلضافة إلى ذلك، . سلطة الدولة أو المسؤولين أمامها

التدابير التشريعية وغيرها من التدابير كافية لمنع عمليات اإلخالء القسري التـي تجـرى بـدون                
ضانات مالئمة من جانب األفراد بصفة شخصية أو من جانب الهيئات والمعاقبـة عليهـا حسـب                 

 ١٢٠االقتضاء؛

 التـي تفـرض      من العهد  ٣ والمادة   ٢من المادة   ) ٢(يجب أن تمتثل الدول األطراف بأحكام الفقرة         
عدم وقوع أي التزاما إضافيا على الدول بأن تكفل في حالة حدوث الطرد اتخاذ تدابير مالئمة لكفالة       

النساء واألطفال والشـباب والمسـنين      "وتالحظ اللجنة في هذه الصدد أن       ". شكل من أشكال التمييز   
فراد والجماعات المعرضة   والشعوب األصلية واألقليات االثنية وغيرها من األقليات وغيرهم من األ         

 ١٢١؛"يعانون جميعا معاناة مفرطة من ممارسة اإلخالء القسري

وفى حين أنه قد يكون هناك ما يبرر بعض حاالت الطرد مثلما يحدث في حالة االستمرار في عدم                  " 
أن "، فإنه يجب على السلطات المختصـة        "دفع اإليجار أو إتالف العقار المؤجر بدون سبب معقول        

اء الطرد بطريقة يتطلبها القانون وتتمشى مع العهد وأن تتيح للمتأثرين جميع سبل الطعن              تكفل إجر 
 ١٢٢؛"واالنتصاف

                                                           
  . ٤، الفقرة ٥٠ المرجع نفسه، الصفحة ١١٧
  . ٥، الفقرة ٥٠ المرجع نفسه، الصفحة ١١٨
  . ٨رة ، الفق٥٠ المرجع نفسه، الصفحة ١١٩
  . ٩، الفقرة ٥١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٠
  . ؛ وأضيف التشديد١٠، الفقرة ٥١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢١
  . ١١، الفقرة ٥١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٢



  دور المحاكم في حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية–الفصل الرابع عشر 

 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٤٦

 ١٢٣"يتعارضان مع معايير العهد؛... اإلخالء القسري وتدمير المنازل كإجراء عقابي " 

وخاصة عمليات الطرد التي تنطوي علـى مجموعـات         ’تكفل الدول األطراف قبل القيام بأي طرد         
علـى  ’استكشاف جميع البدائل الممكنة بالتشاور مع األشخاص المتأثرين بغية تجنـب، أو             ‘ ةكبير
وينبغي توفير سبل االنتصاف القانونيـة أو اإلجـراءات         . تقليل الحاجة إلى استعمال العنف    ‘ األقل

أثر التعويض المالئم عن أي ملكية شخصية أو عقارية تت        "وكذلك  " القانونية للمتأثرين بأوامر الطرد   
 من العهد الـدولي الخـاص       ٢من المادة   ) ٣(وفى هذا الصدد يجدر اإلشارة إلى الفقرة        . باإلخالء

سبيل الـتظلم الفعـال، أمـام       "بالحقوق المدنية والسياسية التي تتطلب من الدول األطراف أن تكفل           
ألحكـام  السلطات المختصة بإنفاذ ا   "األشخاص الذين تتعرض حقوقهم لالنتهاك وتضع التزاما على         

 ١٢٤"؛"الصادرة لمصالح المتظلمين

وينبغي في الحاالت التي يعتبر فيها اإلخالء مبررا القيام به باالمتثال الدقيق لألحكام ذات الصـلة                " 
وفى هذا  ". للمبادئ العامة المتمثلة في المعقولية والتناسب     في القانون حقوق اإلنسان الدولي ووفقا       

" من المهم بصفة خاصـة    "االقتصادية واالجتماعية والثقافية أنه     الصدد رأت اللجنة المعنية بالحقوق      
أنه ال " الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان وجاء فيه ١٦اإلشارة إلى أحكام التعليق العام رقم 
ينبغـي أن   ’" وأن القـانون    " ‘في الحاالت المتوخاة في القانون    ’يمكن التدخل في مسكن شخص إال       

العهد وأهدافه وغاياته وينبغي في جميع األحوال أن يكون معقوال في الظـروف             يكون وفقا ألحكام    
أن "وأشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضا إلى أن التشريعات ذات الصلة يجـب              " ‘المحددة  

 ١٢٥؛"تحدد بالتفصيل الظروف المحددة التي يجوز فيها السماح بمثل هذا التدخل

. د األفراد أو تعريضهم النتهاك حقوق أخرى من حقوق اإلنسـان          ينبغي أال يؤدى الطرد إلى تشري      
وعندما ال يستطيع األشخاص المتأثرون التكفل بأنفسهم يجب على الدولة الطـرف أن تتخـذ كـل                 
التدابير المالئمة بأقصى ما تمسح به مواردها المتاحة، لكفالة توفر مسكن بـديل كـاف أو إعـادة                  

 ١٢٦"رض منتجة حسب الحالة؛التسكين أو إمكانية الحصول على ا

الحماية اإلجرائية المالئمة والتزام اإلجراءات القانونية من الجوانب الجوهرية فـي كـل حقـوق               " 
اإلنسان ولكنها ذات أهمية خاصة فيما يتصل بموضوع مثل اإلخالء القسـري الـذي يستحضـر                

وتعتبر . بحقوق اإلنسان مباشرة عددا كبيرا من الحقوق المعترف بها في العهدين الدوليين الخاصين            
  :اللجنة أن الحماية اإلجرائية التي يجب أن تنطبق فيما يتصل باإلخالء القسري تشمل ما يلي

  فرصة للتشاور الحقيقي مع المتأثرين؛  )أ (
  إرسال إشعار كاف ومعقول لألشخاص المتأثرين قبل التاريخ المحدد للطرد؛  )ب (
معقول عن عمليات الطـرد المقترحـة       تزويد جميع األشخاص المتأثرين بالمعلومات في وقت          ) ج (

  وعن الغرض البديل الستعمال األرض أو المسكن في حالة انطباق ذلك؛
وجود موظفي الحكومة أو ممثليها أثناء عملية الطرد، خاصة عنـدما ينطـوي الطـرد علـى                   )د (

  مجموعات من األشخاص؛
  تحديد هوية جميع األشخاص القائمين بالطرد تحديدا واضحا؛  ) (

                                                           
  . ١٢، الفقرة ٥١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٣
  . ١٣، الفقرة ٥٢-٥١ المرجع نفسه، الصفحتان ١٢٤
  . يف التشديد؛ وأض١٤، الفقرة ٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٥
  . ١٦، الفقرة ٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٦
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ات الطرد في الظروف الجوية السيئة أو أثناء الليل إال إذا وافق علـى ذلـك                عدم حدوث عملي    )و (
  األشخاص المتأثرون؛

  توفير سبل االنتصاف القانونية؛  )ز (
توفير المساعدة القانونية كلما أمكن لألشخاص الـذين يحتاجونهـا اللتمـاس التعـويض مـن                  ) ح (

  ١٢٧."المحاكم

لي الخاص بالحقوق االقتصادية اإلخالء القسري يتعارض ألول وهلة ال مع العهد الدو
واالجتماعية والثقافية وحده ولكن أيضا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

  .والسياسية
ينبغي أن يوفر التشريع المحلى حماية فعالة من اإلخالء القسري بما في ذلك عمليات 

الضمانات وينبغي أن يوفر القانون . اإلخالء التي يقوم بها األفراد بصفة شخصية
  :التالية في جملة أمور

يجب أن تتفق عمليات اإلخالء كلما حدثت مع القانون حقوق اإلنسان الدولي ويجب 
  .أال تنطوي على أي شكل من أشكال التمييز

  .يحظر اإلخالء القسري وتدمير المنازل كتدابير عقابية
األشخاص يجب أال يجرى اإلخالء إال بعد إرسال اإلشعار الواجب والتشاور مع 

المتأثرين ويجب توفير سبل انتصاف قانونية محلية كافية والتعويض عن أي ممتلكات 
  .تتأثر باإلخالء

 .ينبغي أال يؤدى اإلخالء إلى تشريد األشخاص

  

  سلجوق وعسكرقضية  :السوابق القانونية األوروبية ذات الصلة  ٣-٧
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان    رغم أن الحق في المسكن المالئم ليس مكفوال بحد ذاته في            

فإن الحق في احترام حياة الشخص الخاصة واألسرية ومسكنه وكذلك الحق في التمتع السلمي بممتلكاتـه                
وباإلضافة إلى ذلك .  لالتفاقية١ من الملحق رقم ١ من االتفاقية والمادة ٨مكفوالن على التوالي في المادة 

ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للعقوبات أو المعـامالت غيـر            "نه   من االتفاقية على أ    ٣تنص المادة   
  ".اإلنسانية أو المهينة

تناولت المحكمة األوروبية لحقـوق اإلنسـان ادعـاء          سلجوق وعسكر ضد تركيا   وفى قضية   
وكانت السيدة سـلجوق أرملـة وأم       . مقدمي الشكوى بأن سلطات األمن التركية قامت بتدمير ممتلكاتهما        

واالثنان مواطنان أتـراك مـن      . طفال في حين أن السيد عسكر كان متزوجا ولديه سبعة أطفال          لخمسة أ 
" التي ثبتت بما ال يدع مجاال للشـك المعقـول         "وكانت الوقائع   . أصل كردي يعيشون في قرية إسالمكوى     

  ١٢٨:على النحو التالي
 إسالمكوى   وصلت قوة كبيرة من الشرطة إلى قرية       ١٩٩٣يونيه  / حزيران ١٦في صباح يوم    

للضابط كوميرت إلى مسكن السيد عسكر وأشعلت فيـه النـار           " القيادة الواضحة "وذهب عدد منهم تحت     

                                                           
  . ١٥، الفقرة ٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٧
 Eur. Court HR, Case of Selçuk and Asker v. Turkey, judgment of 24 April 1998, Reports:  لالطالع على موجز الوقائع الثابتة انظر١٢٨

1998-II, p. 900, paras. 27-30; see also pp. 904-905, paras. 50-57.  
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وعندما حضر بعض أهالي القرية لرؤية ما يحدث تـم          . وبذلك تسببت في تدمير العقار ومعظم محتوياته      
ة إلنقـاذ ممتلكاتهمـا     وهرول السيد عسكر وزوجته إلى داخل المسكن في محاول        . منعهم من إطفاء النار   

وبعد ذلك  . وحدث ذلك أثناء قيام الجنود بإشعال النار في المسكن بسكب البترول عليه أو قبل ذلك مباشرة               
انتقل عدد من الجنود بما فيهم الضابط كوميرت إلى مسكن السيدة سلجوق، ورغم احتجاجاتها سكبوا عليه                

ومرة أخرى تم منع أهل القرية      ". يرت أو تحت أوامره   بأوامر من الضابط كوم   "البترول وأشعلوا النار فيه     
وبعد حوالي عشرة أيام عادت قوة من       . من إطفاء النار التي دمرت منزل السيدة سلجوق ومحتوياته تماما         

الجنود إلى إسالمكوى حيث أشعلوا النار ودمروا طاحونة تخص السيدة سلجوق وآخرين؛ وشوهد الضابط 
  . ونة في هذه المرةكوميرت مع الجنود عند الطاح

تكرس " من االتفاقية وشددت على أن هذه المادة         ٣وفحصت المحكمة أوال الوقائع تحت المادة       
حتى في أصعب الظروف مثل مقاومة اإلرهاب المـنظم         "وأنه  " إحدى القيم األساسية للمجتمع الديمقراطي    

معاملـة أو العقوبـة الالإنسـانية أو        والجريمة المنظمة فإن االتفاقية تحظر بعبارات قاطعة التعذيب أو ال         
 وخلصت المحكمة إلى أن المعاملة التي لقيها مقدما الشكوى في هذه القضية كانت من الشدة                ١٢٩."المهينة

  وأشارت بالتحديد إلى أن مسكني مقدمي الشكوى وممتلكاتهما. ٣بحيث تشكل انتهاكا للمادة 
مان مقدمي الشكوى من مصـدر      تعرضت للتدمير على يد قوات األمن مما أدى إلى حر         "

ويبدو أن هذا العمل كان متعمدا وجرى بطريقة        . معيشتهما واضطرهما إلى ترك قريتهما    
وقد اُخذ االثنان على حين غرة؛      . تنم عن االحتقار وبدون احترام مشاعر مقدمي الشكوى       

السـيد  وكان عليهما أن يشهدا احتراق مسكنهما؛ ولم تتخذ احتياطات كافية لضمان سالمة             
عسكر وزوجته؛ كما تم تجاهل احتجاجات السيدة سلجوق ولم يتم تقديم أي مساعدة إليهما              

  ١٣٠."فيما بعد

... وإذا أخذنا في االعتبار بالتحديد الطريقة التي بها تدمير مسـكني مقـدمي الشـكوى                "
وظروفهما الشخصية فإنه يبدو واضحا أنهما تعرضا لمعاناة كبيرة تنطوي على قدر كاف             

  فـي إطـار أحكـام       بالمعاملة غير اإلنسانية  من الشدة نتيجة أعمال قوات األمن لوصفها        
  ١٣١."٣المادة 

وحتى لو كانت األعمال المذكورة في هذه الحالة لم ترتكب بنية معاقبـة             " إلى ذلك،    وباإلضافة
فإن ذلك ال يمثـل     مقدمي الشكوى ولكنها كانت لمنع اإلرهابيين من استعمال المسكنين أو لتثبيط اآلخرين             

  ١٣٢."تبريرا لسوء المعاملة
. ١ من الملحق رقم ١المادة  من االتفاقية و٨ووجدت المحكمة أيضا أن انتهاكا قد حدث للمادة  

أنها أثبتت أن قوات األمـن تعمـدت تـدمير مسـكني مقـدمي الشـكوى         "وأشارت في هذا السياق إلى      
وممتلكاتهما المنزلية والطاحونة التي تملك السيدة سلجوق جزءا منها مما أرغمهما على ترك إسالمكوى              

، تـدخال   ٣ضافة إلى إنشاء انتهاكات للمادة      يوجد شك في أن هذه األفعال تشكل، باإل       ] يمكن أن [وال  ... 
خطيرا ال مبرر له إطالقا في حق مقدمي الشكوى في احترام حياتهما الخاصة والعائلية ومسكنهما وفـى                 

   ١٣٣."التمتع السلمي بممتلكاتهما

                                                           
  . ٧٥، الفقرة ٩٠٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٩
  . ٧٧، الفقرة ٩١٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٠
  . ؛ وأضيف التشديد٧٨، الفقرة ٩١٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٣١
  . ؛ وأضيف التشديد٧٩، الفقرة ٩١٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٢
  . ٨٧-٨٦، الفقرتان ٩١١ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٣
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 من االتفاقية األوروبية نظرا     ١٣وخلصت المحكمة إلى أن الحكومة التركية قد انتهكت المادة          
ولذلك لم يكن أمام مقدمي الشكوى سـبيل        . وفقا لمتطلبات المادة  " تحقيق دقيق وفعال  "تقم بإجراء   ألنها لم   

 ١٣.١٣٤انتصاف محلي فعال من انتهاكات حقوقهما بموجب االتفاقية وفقا لما تتطلبه المادة 

تقدم مثاال ممتازا ال على صالحية عرض أعمال التدخل فـي حـق              سلجوق وعسكر وقضية  
ام مسكنه أمام القضاء وحسب، ولكن أيضا على الترابط األساسي للحقـوق والنتـائج              الشخص في احتر  

وتؤكد القضية  . المدمرة بعيدة المدى التي يمكن أن تصيب الشخص المعنى نتيجة تدمير مسكنه وممتلكاته            
  .التالية التي اختيرت من الفقه القانوني في جنوب أفريقيا هذه النتائج

  
 مثال جنوب أفريقيا: الوطنية ذات الصلةالسوابق القانونية   ٤-٧

غروتبـوم   في قضية    اإلخالء القسري نظرت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا في مسألة         
 بالغـاً ادعـوا     ٣٩٠ أطفال و    ٥١٠التي رفعتها السيدة غروتبوم باألصالة عن نفسها ونيابة عن           وآخرين

 والتحليل في هـذه القضـية       ١٣٥".غير الرسمية قد أصبحوا بدون مأوى نتيجة طردهم من مساكنهم         "أنهم  
يتصل اتصاال كبيرا بالحماية القضائية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مما يبرر دراستها دراسة             

  .واسعة
 كانت السيدة غروتبوم ومعظـم المـدعى علـيهم          ١٣٦.وفيما يلي وصف موجز لوقائع القضية     

ولم يكن في عششهم ميـاه أو مجـارى أو          " والسيدين"مى  يعيشون في مستوطنة عشوائية بوضع اليد تس      
وبعد فشلهم في الحصول على     .  في المائة فقط منهم    ٥وكانت الكهرباء تصل إلى     . خدمات إلزالة النفايات  

في أحد األيام وأقاموا عششهم     " والسيدين"مساكن بتكلفة منخفضة ومدعومة ترك المدعى عليهم مستوطنة         
وقـاموا بتسـمية   . وكة ملكية خاصة ومخصصة لإلسكان منخفض التكلفـة ومآويهم في أرض فضاء ممل    

وحصل مالك األرض على أمر طرد وتم تسوية مساكن المـدعى علـيهم             ". الصدأ الجديد "األرض باسم   
الرياضـية بكـل مـا      " والسـيدين "وأقاموا مأوى جديدا في ساحة      . باألرض وحرقها وتدمير ممتلكاتهم   

كل مؤقتة ولكن عندما بدأت أمطار الشتاء في الهطول بعد فتـرة قصـيرة              استطاعوا العثور عليه من هيا    
وبعد فشلهم في الحصول على المساعدة      ". كانت قطع البالستيك التي أقاموها غير كافية لتوفير أي حماية         "

 مـن   ٢٦تقدمت السيدة غروتبوم والمدعى عليهم بطلب إصدار أمر لتوجيه السلطات، استنادا إلى الباب              
مأوى أو مسكن مؤقت أساسي كاف للمدعى علـيهم وأطفـالهم انتظـارا             "وب أفريقيا، لتوفير    دستور جن 

  ١٣٧".للحصول على مسكن دائم
وقام القاضي يعقوب، الذي اتفق معه جميع القضاة اآلخرين، بكتابة الحكم الذي يتضمن تحليال              

ولكـن ال   . جنوب أفريقيا قانونيا ثريا لحق الحصول على المسكن المالئم بموجب القانون الدستوري في            
 من دستور جنوب    ٢٦يمكن الحديث هنا إال عن النقاط األساسية في الحكم وبمقدار ما تتعلق فقط بالباب               

  :أفريقيا الذي يعلن
  .لكل شخص الحق في الحصول على المسكن المالئم  )١"(

يجب أن تتخذ الدولة التدابير التشريعية وغير التشريعية المعقولـة فـي حـدود                )٢(
  .الموارد المتاحة لتحقيق التنفيذ التدريجي لهذا الحق

                                                           
  . ٩٨-٩٦، الفقرات ٩١٤-٩١٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٣٤
١٣٥ The Government of South Africa v. Irene Grootboom and Others, Case CCT 11/00, judgment of 4 October 2000, para. 4  
  . ١١-٧ المرجع نفسه، الفقرات ١٣٦
 من دستور ٢٨من المادة ) ج(١متصل بحق األطفال في المأوى بموجب الفقرة وال يعالج هذا الفصل جانب القضية ال. ١٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٧

  .جنوب أفريقيا
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ال يجوز طرد أي شخص من مسكنه أو تدمير مسكنه دون أمر من المحكمة بعـد                  )٣(
  ."وال يجوز أن يسمح أي تشريع بالطرد التعسفي. النظر في جميع الظروف ذات الصلة

الحقـوق االجتماعيـة     بالنسبة لمسألة ما إن كانت       :في مسألة صالحية العرض على القضاء     
قد اتضـح   "االقتصادية صالحة للعرض على القضاء في جنوب أفريقيا أعلنت المحكمة بوضوح أن ذلك              

وفى الرد على الـزعم فـي هـذه         ". التوثيقبما ال يدع مجاال للشك بنص الدستور حسب تأويله في حكم            
إدراجها في الدستور الجديد    القضية بأن هذه الحقوق غير صالحة للعرض على القضاء وكان يتعين عدم             

  : رأت المحكمة أن
فإن كثيرا  ... وكما ذكرنا   . هذه الحقوق قابلة للعرض على القضاء إلى حد ما على األقل          "

النص الدستوري المعروض على هذه المحكمة [من الحقوق المدنية والسياسية المكرسة في   
انية دون المساس بإمكانيـة     تعطى الحق آلثار مشابهة في الميز     ] للتصديق في تلك القضية   

وإذا كانت الحقوق االقتصادية تنشئ في جميع الحاالت تقريبا مثل          . عرضها على القضاء  
ويمكن في أقل القليل حماية . هذه اآلثار فإن هذا ال يبدو لنا مانعا من عرضها على القضاء        

  ١٣٨.""الحقوق االجتماعية االقتصادية حماية سلبية من التدخل غير السليم

ذا لم يكن السؤال هو ما إن كانت الحقوق االجتماعية االقتصادية صالحة للعرض علـى               وله
   ١٣٩".ولكن كيف يمكن تنفيذها في أي قضية بعينها"القضاء بموجب دستور جنوب أفريقيا 
 ٢٦ عند تفسير االلتزامات المفروضة على الدولة بموجب الباب          :في موضوع ترابط الحقوق   

ستور يكرس كال الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االجتماعية واالقتصادية         أشارت المحكمة إلى أن الد    
ال يمكن أن يثور الشك فـي       "وفى رأى المحكمة،    ". متشابكة ويدعم بعضها البعض   "وأن كل هذه الحقوق     

 أن هؤالء الذين ال يجدون الغذاء أو الكساء أو المأوى محرومون من الكرامة اإلنسانية والحرية والمساواة       
ولذلك كان توفير الحقوق االجتماعية االقتصادية لكل الناس        . وهى القيم األساسية التي يقوم عليها مجتمعنا      

وإعمـال هـذه    ]. من الدستور [سبيال إلى تمكينهم من التمتع بالحقوق األخرى المكرسة في الفصل الثاني            
نسين ونشوء مجتمع يستطيع فيه     الحقوق هو أيضا مفتاح النهوض بالمساواة العنصرية والمساواة بين الج         

  ١٤٠."الرجل والمرأة على قدم المساواة تحقيق إمكاناتهم الكاملة
ال يمكن النظر في الحق في الحصول علـى المسـكن المالئـم             "وأضافت المحكمة قولها إنه     

 يجب أن تقـرأ   ] التي[فهناك عالقة وثيقة بين هذا الحق والحقوق االجتماعية االقتصادية األخرى           . بمعزل
  :وبعبارات المحكمة." مجتمعة عند وضع الدستور بأكمله

 للوفاء باحتياجات الـذين يعيشـون فـي         إيجابيةيقع على الدولة التزام باتخاذ إجراءات       "
ويتعين مراعاة هذا التـرابط     . قظروف غاية في الفقر أو التشرد أو المساكن التي ال تطا          

ة وبالتحديد عند البـت فيمـا إن كانـت          المتبادل عند تفسير الحقوق االجتماعية االقتصادي     
  ١٤١."الدولة قد نهضت بالتزاماتها من ناحية هذه الحقوق

يـنص دسـتور    : في موضوع أثر القانون الدولي على القانون الدستوري في جنوب أفريقيا          
عند تفسير شرعة الحقوق فإن المحكمة أو الهيئة        " على أنه    ٣٩من الباب   ) ب(١جنوب أفريقيا في الفقرة     

فإن القانون الـدولي    "وكما تقول المحكمة    ." يجب عليها أن تأخذ القانون الدولي في االعتبار       ... ضائية  الق
المتصل بالموضوع يمكن أن يقوم دليال في التفسير، ولكن يتباين الوزن الذي يتعين تعليقه على أي مبدأ                  

                                                           
  . ٢٠ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٨
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه١٣٩
  .٢٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٠
  .؛ وأضيف التشديد٢٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٤١
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أ المتصل من القانون الدولي ملزما      ومع ذلك فعندما يكون المبد    . بعينها أو قاعدة بعينه من القانون الدولي      
  ١٤٢."لجنوب أفريقيا فإنه يمكن أن ينطبق مباشرة

 من  ٢من المادة   ) ١( والفقرة   ١١من المادة   ) ١(وعند فحص مدى إمكانية االسترشاد بالفقرة       
 من دستور جنـوب     ٢٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في تفسير الباب           

: يا الحظت المحكمة أن هناك اختالفين اثنين بين هذين الصكين القانونيين في موضـوع المسـكن               أفريق
الحق في   ينص على    ٢٦ في حين أن الباب      حق في المسكن المالئم   أن العهد ينص على      "األولاالختالف  
طـراف  العهد يفرض التزاما علـى الـدول األ       " هو أن    الثانيواالختالف  " المالئم على المسكن    الحصول

التي يجب أن تشمل التشريع في حين أن الدستور يفرض على دولـة جنـوب                المالئمةباتخاذ الخطوات   
   ١٤٣." تشريعية وغير تشريعيةمعقولةأفريقيا اتخاذ تدابير 

وفى الرد على الحجة المقدمة إلى المحكمة بأن الدول األطراف في العهد الدولي تضطلع، كما               
حد أدنى من االلتزامـات      االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بالتزام لضمان       أعلنت اللجنة المعنية بالحقوق   

لكفالة إشباع الحد األدنى على األقل من المستويات الجوهرية لكل حق الحظـت المحكمـة أن                 األساسية
ولم ." يثير أسئلة عسيرة  " الحق في الحصول على المسكن المالئم     "تقرير الحد األدنى األساسي في سياق       "
من المالئم ألي محكمة أن تحدد في       "جد المحكمة في هذه الحالة أنه من الضروري أن تقرر ما إن كان              ت

 ولكنها الحظت أن اللجنة لم تقرر المعنـى الـدقيق           ١٤٤".المقام األول المحتوى األساسي األدنى ألي حق      
  ١٤٥.للحد األساسي األدنى

ي صدد المطلب الدسـتوري      ف :في موضوع الحق الوطني في الحصول على المسكن المالئم        
 على المسكن المالئم حكمت المحكمة بأنـه يتعـين          الحصولفي جنوب أفريقيا بأن لكل شخص الحق في         

  : الوفاء بكل الشروط التالية
 ؛"األرضيجب أن توجد " 

 ؛"الخدماتيجب أن توجد " 

 ؛"مسكنيجب أن يوجد " 

ل على المسكن المالئم فـي      ولذلك يدخل الوصول إلى األرض لغرض السكن في الحق في الحصو          " 
  ١٤٦."٢٦الباب 

يجب على الدولة أن تنشئ الظروف الالزمة للحصول علـى المسـكن       "ويترتب على ذلك أنه     
 ورغم أن هذا االلتـزام يتوقـف علـى          ١٤٧."المالئم للناس من جميع المستويات االقتصادية في مجتمعها       

معرضون بصـفة خاصـة وتتطلـب       فإن الفقراء   "الظروف المحددة لكل مكان أو شخص معنى وسياقه         
  ١٤٨."احتياجاتهم اهتماما خاصا

 االلتزام اإليجـابي المفـروض علـى        :في موضوع االلتزام الدستوري اإليجابي على الدولة      
يتطلب أن تضع الدولة خطـة شـاملة        " من دستور جنوب أفريقيا      ٢٦ من الباب    ٢الدولة بموجب الفقرة    

                                                           
  .؛ وحذفت الحاشية٢٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٢
  . ٢٨سه، الفقرة  المرجع نف١٤٣
  .٣٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٤
  .٣٠ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٥
  .، وأضيف التشديد٣٥ المرجع نفسه، الفقرة ١٤٦
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه١٤٧
  . ٣٦؛ والنص المقتبس من الفقرة ٣٧-٣٥ المرجع نفسه، الفقرات ١٤٨
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ولكنـه يتحـدد    " ليس التزاما مطلقا أو التزاما بدون تكييف      "زام  ولكن هذا االلت  ". وعملية للوفاء بالتزامها  
  ":بثالثة عناصر رئيسية"

 ؛"" تشريعية وغير تشريعية معقولةباتخاذ تدابير "االلتزام  

 للحق؛" تدريجيبإحراز إعمال "االلتزام  

  ١٤٩".المتاحةفي حدود الموارد "االلتزام بالتصرف  
 رأت  "ابير المعقولة التشـريعية وغيـر التشـريعية       التد"وفي صدد مطلب قيام الدولة باتخاذ       

يجب أن يوزع المسؤوليات والمهام بوضوح علـى مختلـف مجـاالت            ... برنامجا معقوال   "المحكمة أن   
 وباإلضافة إلى ذلـك يجـب أن يكـون          ١٥٠."الحكومة وأن يكفل توفر الموارد المالية والبشرية المالئمة       

ر برنامجا عاما متماسكا لإلسكان يكون موجها نحـو اإلعمـال           يجب أن تشكل التدابي   "و  " شامال"برنامجا  
أمـا مسـألة    ... التدريجي للحق في الحصول على المسكن المالئم في حدود اإلمكانيات المتاحة للدولة             

الخطوط المحددة والمحتوى المحدد للتدابير المعتمدة فهي أساسا مسـألة تخـص الهيئتـين التشـريعية                
 ومـع ذلـك، فمـن       ١٥١."يهما كفالة أن تكون التدابير المتخذة تـدابير معقولـة         ولكن يجب عل  . والتنفيذية

االعتراف بأن من الممكن أن تعتمد الدولة نطاقا واسـعا مـن التـدابير المحتملـة للوفـاء                  "الضروري  
أن " ومن ناحية أخرى رأت المحكمة كذلك        ١٥٢."ويحقق كثير من هذه التدابير مطلب المعقولية      . بالتزاماتها
سـيتعين مسـاندة    ] ولذلك[إذ أن الدولة ملزمة بالعمل إلحراز النتيجة المرجوة،         . وحده ال يكفى  التشريع  

التدابير التشريعية في جميع الحاالت بسياسات وبرامج مالئمة وموجهة توجيها صحيحا لتنفـذها الهيئـة               
وأي برنـامج    ... ويجب أن تكون هذه السياسات والبرامج معقولة من ناحيتي التصور والتنفيذ          . التنفيذية

   ١٥٣."معقول خالف ذلك ال يتم تنفيذه بصورة معقولة لن يشكل امتثاال اللتزامات الدولة
  : اعتنقت المحكمة الرأي التاليفي هذا السياق؟" معقول"ما هو إذا معنى مصطلح 

عند تحديد ما إن كانت أي مجموعة من التدابير معقولة سيلزم النظر في مشـاكل                 -٤٣"
ياقها االجتماعي واالقتصادي والتاريخي والنظر فـي طاقـة المؤسسـات           اإلسكان في س  

ويجب أن تكون البرامج متوازنة ومرنة وأن تفسح مجـاال          . المسؤولة عن تنفيذ البرامج   
 .مالئما لالهتمام بأزمات اإلسكان وباالحتياجات في اآلجال القصيرة والمتوسطة والطويلة         

والظـروف ال   . جتمع ال يمكن اعتباره معقـوال     وأي برنامج يستبعد شريحة كبيرة من الم      
  .تظل جامدة ولذلك يتطلب البرنامج استعراضا مستمرا

 فالحق في الحصول    .ويجب أيضا فهم المعقولية في سياق شرعة الحقوق برمتها          -٤٤
على المسكن المالئم مكرس ألننا نعطى قيمة للبشر ونريد تـوفير احتياجـاتهم البشـرية               

سعى أي مجتمع إلى كفالة توفير ضرورات الحياة األساسية للجميع          ويجب أن ي  . األساسية
ولكـي  . إذا أراد هذا المجتمع أن يقوم على أساس كرامة البشر وحريتهم والمساواة بينهم            

تكون التدابير معقولة فإنه ال يمكن أن تغفل درجة ونطاق الحرمان من الحق الذي تسـعى                
بر قدر من اإللحاح والذين تتعرض قدرتهم علـى         فالذين تتسم احتياجاتهم بأك   . إلى تحقيقه 

التمتع بكافة الحقوق ألكبر خطر نتيجة ذلك يجب أال يكونوا موضع التجاهل في التـدابير               
وقد ال يكون كافيا اجتياز اختبار المعقوليـة إلثبـات أن           . الهادفة إلى تحقيق إعمال الحق    

وباإلضافة إلى ذلـك يتطلـب      . التدابير قادرة على إحراز تقدم إحصائي في إعمال الحق        

                                                           
  . ؛ وأضيف التشديد٣٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٩
  . ؛ وأضيف التشديد٣٩فقرة  المرجع نفسه، ال١٥٠
  . ٤١-٤٠ المرجع نفسه، الفقرتان ١٥١
  . ٤١ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٢
  . ٤٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٣
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وإذا أخفقت التدابير، رغم نجاحها اإلحصـائي،       . الدستور معاملة كل شخص بدقة واهتمام     
  ١٥٤."في االستجابة الحتياجات أكثر الناس احتياجا إليها فإنها قد ال تنجح في االختبار

رأت  اإلعمال التدريجي للحق في الحصول على المسـكن المالئـم          بتحقيق   موفى صدد االلتزا  
ولكن . يوضح أنه جرى التفكير في أن الحق ال يمكن تحقيقه فورا" اإلعمال التدريجي"مصطلح "المحكمة أن 

هدف الدستور هو الوفاء الفعال باالحتياجات األساسية للجميع في مجتمعنا ويعنى مطلب اإلعمال التدريجي              
  :يعنى ذلك بعبارات أكثر تحديداو." أنه يجب على الدولة أن تتخذ الخطوات للوصول إلى هذه الغاية

وينبغي دراسة العقبات القانونية    : أنه يجب تدريجيا تسهيل إمكانية الحصول على المسكن       "
ويجب توسيع فرصـة    . واإلدارية والتشغيلية والمالية وتقليلها كلما أمكن مع مرور الوقت        

 الناس مـع    الحصول على المسكن ليس فقط ألعداد أكبر من الناس ولكن لنطاق أوسع من            
  ١٥٥."مرور الوقت

 ٢٦ من البـاب     ٢في الفقرة   " اإلعمال التدريجي "وفى دعم تفسير المحكمة في صدد مصطلح        
 من العهـد الـدولي      ٢من المادة   ) ١(من دستور جنوب أفريقيا، وهو مصطلح مأخوذ بالتحديد من الفقرة           

 ٣ من التعليق العام رقم      ٩ى الفقرة   الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أشارت المحكمة إل       
بتحليل مفيد لهذا المطلـب فـي       "الذي قامت فيه اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          

 ورغم أن القصد من التعليق العام كان شرح التزامات الدول األطراف بموجب العهد              ١٥٦".سياق اإلسكان 
دستور جنوب  " في سياق ‘ اإلعمال التدريجي ’يدا في سبر غور معنى      كان أيضا مف  "فإن هذا التعليق العام     

  :وقالت المحكمة إن. أفريقيا
المعنى الذي تأخذه العبارة ينسجم مع النص الذي استعملت فيه هذه العبارة في دسـتورنا               "

وليس هناك ما يدعو للقول بأنها ال تحمل في الدستور نفس المعنى الذي تحمله في الوثيقة                
   ١٥٧."ة منها بوضوحالمأخوذ

، "الجانب الثالث الذي يحدد االلتزام باتخاذ التدابير المطلوبة       "وبقى بعد ذلك أن تفسر المحكمة معنى        
 وفى رأى المحكمة،    ١٥٨."أن االلتزام ال يتطلب من الدولة أن تفعل أكثر مما تسمح به مواردها المتاحة             "وهو  

ل تنفيذه وكذلك معقولية التدابير المستخدمة إلحراز النتيجـة   يعنى ذلك أن كال محتوى االلتزام بالنسبة إلى معد        "
ويجب أن تسـتهدف التـدابير      . يقوم التوازن بين الغاية والوسيلة    "وبكلمات أخرى،   ." يخضعان لتوفر الموارد  

  ١٥٩."الوصول إلى الغاية بسرعة وبفعالية ولكن توفر الموارد عامل هام في تحديد ما هو معقول
 بعـد ذلـك عمـدت       :تطلبات الدستورية على قانون اإلسكان الوطني     في موضوع انطباق الم   

المحكمة إلى تحليل قانون اإلسكان الوطني الذي يضع إطارا لتحديد المسؤوليات والوظائف لكل مجال مـن                
يظهر من المبادئ العامة عنـدما تؤخـذ        "وخلصت المحكمة إلى أنه     . مجاالت الحكومة في صدد اإلسكان    

ي تقوم بها الحكومة الوطنية واإلقليمية والوطنية أن مفهوم تطوير اإلسكان بالطريقـة             مقترنة بالوظائف الت  
ويسعى تطوير اإلسكان كما جاء تعريفه إلى تزويد المواطنين         .  في هذا القانون   محوريالمعرف بها مفهوم    

وصـيات  والمقيمين إقامة دائمة بإمكانية الوصول إلى هياكل سكنية دائمة بحيازة مضـمونة تكفـل الخص              

                                                           
  . ؛ وأضيف التشديد٤٤-٤٣ المرجع نفسه، الفقرتان ١٥٤
  . ٤٥ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٥
  .٣-١-٥ة في القسم الفرعي  الصادر عن اللجن٣ويعالج هذا الجانب من التعليق العام رقم .  المرجع نفسه١٥٦
  .٤٥، الفقرة غروتبوم انظر الحكم في قضية ١٥٧
  . ؛ وأضيف التشديد٤٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٥٨
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه١٥٩
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تـوفير  " ولكن قانون اإلسكان ال يتـوخى        ١٦٠."الداخلية والخارجية وتوفر حماية كافية من عناصر الطبيعة       
  وبكلمات أخرى ال يوجد نص صريح". إسكان يقل عن تعريف تطوير اإلسكان الوارد في هذا القانون

ـ         حل مؤقت لتسهيل الحصول على    " ى لألشخاص الذين ال تتوافر لهم إمكانية الحصول عل
األرض وليس لهم سقف يحميهم واألشخاص الـذين يعيشـون فـي ظـروف ال تطـاق                 
ولألشخاص الذين يواجهون أزمات بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق أو           

ويمكـن الوفـاء    . فحاجة هؤالء الناس حاجة يائسة    . بسبب تعرض مساكنهم لخطر الهدم    
 عن المسكن الذي يفي بالمعايير المطلوبة من        بحاجتهم الفورية من خالل تدابير إغاثة تقل      

االستمرارية وإمكانية العيش واالستقرار، وهى معايير يشملها تعريف تطوير اإلسكان في           
   ١٦١."القانون

فقد تعين عليها أن تجيـب عـن        " إنجاز كبير "ومع أن المحكمة وصفت تنفيذ برنامج اإلسكان بأنه         
 وعند قيامها بـذلك     ١٦٢". من الدستور  ٢٦عقولة في إطار معنى الباب      م"سؤال عما إن كانت التدابير المعتمدة       

 وأن؛  "موضع معالجـة متماسـكة وشـاملة      " توزيع المسؤوليات والوظائف كان      أنوجدت المحكمة بالتحديد    
 رغم مشـاكل التنفيـذ   وأنـه ؛ "استجابة منهجية لحاجة اجتماعية ملحة"ولكنه يمثل " لم يكن عشوائيا " البرنامج  
  ١٦٣".تسعى بنشاط للتغلب على تلك الصعوبات"ي بعض المجاالت تشير البراهين إلى أن الدولة كانت القائمة ف

مرنا بالقدر الكـافي    "إن كان برنامج اإلسكان في كل أنحاء البلد         ولكن بقى بعد ذلك البت فيما       
 على النحـو    لالستجابة لذوى الحاجات اليائسة في مجتمعنا وإلشباع المتطلبات الفورية والقصيرة األجل          

" حادة"ب مترو حيث كانت المشكلة      يفي ك " في سياق نطاق مشكلة اإلسكان    "وكان يتعين تحديد ذلك     ". المالئم
" القضية العامـة  " وكانت   ١٦٤".تزداد سوءا بوجود البطالة المستشرية والفقر الشائع      "و  " تبعث على اليأس  "و  

لم  "غروتبوموالذي لم يكن قائما عند رفع قضية أنه باستثناء برنامج األراضي في كيب مترو المصمم حديثا 
يكن هناك في برنامج اإلسكان في كل البالد حكم مثل الحكم المطبق داخل كيب مترو في صدد األشخاص                  

االلتزامات المفروضة على الحكومة الوطنية     " ولذلك كان البرنامج يقل أيضا عن        ١٦٥".ذوى الحاجة اليائسة  
وكما قالـت   ".  الدولة يجب أن تتيح اإلغاثة للذين يعانون من الحاجة اليائسة          تعترف بأن ] لم[من ناحية أنها    

ال يجب تجاهلهم من أجل تحقيق مصالح برنامج شامل يركز على أهداف            "المحكمة، فإن هؤالء األشخاص     
ومن الجوهري تخصيص جانب معقول من ميزانية اإلسكان القومية لـذلك           . متوسطة األجل وطويلة األجل   

  ١٦٦."ع إلى الحكومة الوطنية أن تحدد في المقام األول مقدار التخصيص بالضبطولكن يرج
جميـع  "في هذه القضية أكدت المحكمـة أن         سلوك المدعين تجاه المدعى عليهم    وفى صدد   

مستويات الحكومة يجب أن تكفل تنفيذ برنامج اإلسكان تنفيذا معقوال ومالئما في ضوء جميـع األحكـام                 
ويجب أن تتمشى كل خطوة في كل مستوى من مستويات الحكومة مع االلتـزام              ... ر  الواردة في الدستو  

لـيس  " من الدستور    ٢٦ ومع ذلك فإن الباب      ١٦٧."الدستوري باتخاذ تدابير معقولة لتوفير المسكن المالئم      
الحكم الوحيد المتصل بالبت فيما إن كان سلوك الدولة في أي مستوى بعينه من مستويات الحكومة سلوكا                 

  ": معقوال ومتمشيا مع الدستور

                                                           
  . ٥١ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٠
  . ؛ وأضيف التشديد٥٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٦١
  . ٥٤-٥٣ المرجع نفسه، الفقرتان ١٦٢
  . ٥٤قرة  المرجع نفسه، الف١٦٣
  . ؛ وأضيف التشديد٥٩- ٥٨ و ٥٦ المرجع نفسه، الفقرات ١٦٤
  . ٦٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٥
  . ٦٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٦
  . ٨٢ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٧
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. والقول بأن الحقوق متشابكة وتتساوى في األهمية ليس مجرد فرضية نظريـة            ... -٨٣"
فهذا المفهوم ينطوي على أهمية هائلة على الصعيدين اإلنساني والعملي في مجتمع يقـوم              

 معقوليـة   ومن األمور األساسية لتقييم   . على أساس كرامة البشر والمساواة بينهم وحريتهم      
وستكون قيمة الدستور أقل بكثيـر مـن        . إجراءات الدولة مراعاة الكرامة المالزمة للبشر     

قيمة الورق الذي كتب عليه إذا كانت معقولية إجراءات الدولة المتعلقة باإلسـكان تتحـدد               
 في سياق   ٢٦وعندما نقرأ الباب    . دون مراعاة للقيمة الدستورية األساسية للكرامة البشرية      

 الحقوق برمتها فإن هذا الباب يجب أن يعنى أن للمدعى عليهم الحق في إجراءات               شرعة
وباختصار . معقولة من جانب الدولة في جميع الظروف وبمراعاة خاصة للكرامة البشرية          

وهذا هو السياق الذي يجب أن ننظـر مـن          . فإنني أؤكد أن البشر يتعين معاملتهم كبشر      
  ١٦٨."اه أصحاب الدعوىخالله إلى سلوك المدعى عليهم تج

أو عـدم   (إن كان تصرف الدولة     "ومع أن التشريع الوطني يعترف بهذا فقد تعين النظر فيما           
 وأشارت المحكمة إلـى أنـه       ١٦٩."بفيما يتصل بالمدعى عليهم يفي بالمعيار الدستوري المطلو       ) تصرفها

كانت " الصدأ الجديد "طنة  ليس هناك ما يوحي مع ذلك بأن ظروف المدعى عليهم قبل انتقالهم إلى مستو             "
وليس هناك في األوراق ما يشير إلى وجود أي خطة من جانب البلديـة لمعالجـة                . تتصف بغير اليأس  

الصدأ " وباإلضافة إلى ذلك بدأ المدعى عليهم االنتقال إلى          ١٧٠."احتالل أرض فضاء في حالة حدوث ذلك      
نسبة للطرد نفسه فقد قامت البلدية بتمويله        وبال ١٧١". وأخذت هذه المستوطنة تنمو بخطوات واسعة     " "الجديد

ويقع على الدولة التزام بأن تكفل على األقل أن يكون          . "وتم تنفيذه دون أي دليل على وجود وساطة فعالة        
ومع ذلك أعاد الطرد إلى األذهان ذكريات الماضي وكان يتعارض مع القيم            . تنفيذ الطرد بطريقة إنسانية   

م طرد المدعى عليهم قبل موعد الطرد بيوم واحـد وزاد األمـر سـوءا أن                فقد ت . المكرسة في الدستور  
 وتكلف الفقرة   ١٧٢."ممتلكاتهم ومواد البناء الخاصة بهم لم تتعرض فقط لإلزالة ولكن تم تدميرها وحرقها            

وقد أدت الطريقة التي    . الدولة بالتزام سلبي على األقل فيما يتعلق باإلسكان       " من الدستور    ٢٦ من الباب    ١
  ١٧٣."م بها تنفيذ الطرد إلى خرق هذا االلتزامت

حالة اليأس التي يعيش فيها مئات      "وفى تلخيص القضية أعلنت المحكمة أن هذه القضية تظهر          
ويلزم الدسـتور   . اآلالف من األشخاص الذين يعيشون في ظروف تدعو إلى األسى في كل أنحاء البالد             

تمثل االلتزام في توفير إمكانية الحصول على اإلسـكان         وي. الدولة بالعمل اإليجابي لتحسين هذه الظروف     
والرعاية الصحية والغذاء المالئم والمياه والضمان االجتماعي لمن ال يستطيعون إعاشة أنفسـهم ومـن               

ويجب على الدولة أيضا أن تقيم الظروف الالزمة لتمكين المواطنين من الحصول على فرصة              . يعولونهم
 ١٧٤."ولذوى الحاجة حق مناظر في المطالبـة بتحقيـق ذلـك   .  منصفالوصول إلى األرض على أساس    

فـي الظـروف    " الدولة تواجه مهمة عسيرة جدا في الوفاء بهذه االلتزامـات         "وكانت المحكمة تدرك أن     
نص بصراحة على أن الدولة ليست ملزمة بأن  "السائدة في البلد ولكن الدستور يعترف بهذا الجانب عندما          

 وأكدت المحكمة مع ذلك أنـه       ١٧٥."د من الموارد المتاحة أو تحقق هذه الحقوق فورا        تذهب إلى ما هو أبع    
وهذا التزام تسـتطيع    . رغم كل هذه التكليفات فإن هناك حقوقا ويلزم الدستور الدولة بتفعيل هذه الحقوق            "

  ١٧٦."المحاكم أن تنفذه بل ويجب عليها أن تنفذه في الظروف المالئمة
                                                           

  . ٨٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٦٨
  . ٨٥-٨٤ المرجع نفسه، الفقرتان ١٦٩
  . ٨٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٠
  . ٨٧ المرجع نفسه، الفقرة ١٧١
  . ٨٨المرجع نفسه، الفقرة  ١٧٢
  .  المرجع نفسه١٧٣
  . ٩٣ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٤
  . ٩٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٥
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه١٧٦
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 من الدسـتور ال يؤهـل المـدعى علـيهم           ٢٦حين أن الباب    وخلصت المحكمة إلى أنه في      
بوضع وتنفيذ برنامج متماسك ومنسـق      "فإنه يلزم الدولة    " للمطالبة بالمأوى أو المسكن فورا عند الطلب      "

ومع ذلك فإن البرنامج الساري في وقت تقديم هـذه القضـية            ". ٢٦بهدف الوفاء بالتزامها بموجب الباب      
 من ناحية أنه لم يوفر أي       ٢٦ من الباب    ٢المفروضة على الدولة بموجب الفقرة      كان يقل عن االلتزامات     "

  ١٧٧."شكل من أشكال اإلغاثة للذين يحتاجون بشدة إلى الحصول على المسكن
" أنه من الضروري والمالئم أن تصـدر أمـرا قضـائيا          "ولكل هذه األسباب وجدت المحكمة      

.  من الدستور٢٦ من الباب  ٢مفروض عليها بموجب الفقرة     أن تعمل للوفاء بااللتزام ال    "يتطلب من الدولة    
  ١٧٨."ويشمل ذلك وضع تدابير وتمويلها وتنفيذها واإلشراف عليها لتوفير اإلغاثة لذوى الحاجة اليائسة

تؤكد األعمال المذكورة أعاله للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
سان والمحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا في صدد والمحكمة األوروبية لحقوق اإلن

الحق في المسكن المالئم عدة جوانب هامة من االلتزامات القانونية العامة للدولة 
  :بإنفاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وهى

أنه ال غنى  عن النظر في التنفيذ الفعال للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  •
 ضا في ضوء التنفيذ الفعال للحقوق المدنية والسياسية؛أي

أن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو على األقل بعض جوانب هذه  •
 الحقوق قابلة للعرض على القضاء وبالتالي تصلح إلصدار أحكام قضائية بشأنها؛

 :أن المقصود من األحكام القانونية أن يكون لها أثر وبالتالي •

إلى اإلعمال الكامل " تدريجيا"للوصول " "اتخاذ خطوات"صطلحات مثل فإن م •
للحقوق يفرض واجبات إيجابية فورية على الحكومات من ناحية التصرف 

 والنتيجة واألثر؛

تنطوي على وجود مرونة داخلية تجعل من " جميع الوسائل المالئمة"أن اإلشارة إلى 
ف بين الواجبات القانونية ألي دولة الممكن في أي حالة بعينها إقامة توازن منص

 .والوسائل المتاحة تحت تصرفها

  

 الحق في الصحة: دراسة الحالة الثانية  .٨

. الحق الثاني الذي سندرسه ببعض  التفاصيل اإلضافية في هذا الفصل هو الحق في الصـحة               
صادية واالجتماعية والثقافية    من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقت      ١٢وسوف يستند التحليل إلى المادة      

وسوف يوضح أيضا أن الحق في الصحة كان موضع المعالجة في المحكمة العليا لكندا والمحكمة العليـا                 
وبعكس القانون الدستوري في جنوب أفريقيا ال ينص القانون الدستوري الكندي أو الهندي صراحة              . للهند

  .على الحق في الصحة
  

                                                           
  . ٩٥ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٧
  . ٩٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٧٨
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: لحقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     العهد الدولي الخاص با     ١-٨
  ١٢المادة 

  : بالحق في الصحة ونصها كما يلي١٢تعترف المادة 
تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى مـن                 -١"

  .الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه

عهـد اتخاذهـا لتـأمين      تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا ال          -٢
  :الممارسة الكاملة لهذا الحق تلك التدابير الالزمة من أجل

العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو             )أ (
 الطفل نموا صحيا؛

 تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية؛  )ب (

ـ           )ج ( رى الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمـراض األخ
 وعالجها ومكافحتها؛

تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع فـي              )د (
 ."حالة المرض

وعالجت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحق في الصحة في عـدة             
ى مزيد من التفاصـيل     ولالطالع عل . تعليقات عامة سوف نستعرضها بعبارات عامة نسبيا في هذا القسم         

  ١٤.١٧٩ و ٦و٥نوجه القراء إلى النص الكامل للتعليقات العامة أرقام 
بأعلى مسـتوى مـن الصـحة       " من العهد هو الحق في التمتع        ١٢والحق الذي تحميه المادة     

 تعالج اللجنة بإسهاب المحتوى التقعيدي للمادة       ١٤وفى التعليق العام رقم     ". الجسمية والعقلية يمكن بلوغه   
  .  وااللتزامات القانونية المناظرة الواقعة على الدول األطراف١٢

  :ويرد الحق في الصحة في العديد من الصكوك الدولية األخرى مثل
 ؛٢٥ من المادة ١ الفقرة –اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  

 ؛٥ادة من الم‘ ٤’) هـ( الفقرة –االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  

 ؛١١من المادة ) و(١ الفقرة –اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  

 ؛٢٤ المادة –اتفاقية حقوق الطفل  

 ؛١٦ المادة –الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  

ة  اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعي          بروتوكولال 
 ؛١٠ المادة –والثقافية 

  .١١ المادة –) المنقح(الميثاق االجتماعي األوروبي  

                                                           
 ٩٠ و ٣٨ و ٢٨، الصفحات ات التعاهدية لحقوق اإلنسانمجموعة األمم المتحدة للتعليقات العامة الصادرة عن الهيئ:  انظر على سبيل المثال١٧٩

  .على التوالي
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حـق  " والثقافية، كنقطة انطالق عامة، أن الصـحة         ةوتؤكد اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادي    
وأنه يحق لكل إنسـان التمتـع       " أساسي من حقوق اإلنسان ال غنى عنه لممارسة حقوق اإلنسان األخرى          

   وبتحديد أكبر١٨٠".ى من الصحة يمكن بلوغه ويؤدى إلى العيش في كرامةبأعلى مستو"
يرتبط الحق في الصحة ارتباطا وثيقا بحقوق اإلنسان األخرى ويتوقف على إعمالها كمـا              "

جاء في الشرعة الدولية للحقوق، بما في ذلك حقوق الغذاء والسكن والعمل والتعليم والكرامة              
ز والمساواة وحظر التعذيب واحترام الخصوصية والحصـول        اإلنسانية والحياة وعدم التميي   

فهذه الحقوق والحريات وغيرها    . على المعلومات وحريات تكوين الجمعيات والتجمع والتنقل      
   ١٨١."من الحقوق والحريات تتناول عناصر ال تتجزأ من الحق في الصحة

ة والعقليـة يمكـن     أعلى مستوى من الصحة الجسمي    "وفى رأى اللجنة ال تقتصر اإلشارة إلى        
تشمل نطاقا واسعا من العوامل االجتماعية واالقتصـادية        "على الحق في الرعاية الصحية ولكنها       " بلوغه

التي تعزز الظروف التي يمكن فيها للناس العيش في حياة صحية وتمتد إلى العوامل األساسية المحـددة                 
 اآلمنة واإلصحاح المالئـم وظـروف        والسكن والحصول على مياه الشرب     للصحة مثل الغذاء والتغذية   

  ١٨٢".العمل اآلمنة والصحية ووجود بيئة صحية
وباإلضافة إلى ذلك وكما تقول اللجنة فإن الحق في الصحة يشمل بعض العناصر التي يمكـن              

وعلى سبيل المثال فإن مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق بالمرافق والسلع والخدمات الصـحية              . "تنفيذها قانونا 
  ١٨٣."تنفيذ القانوني في العديد من التشريعات الوطنيةقابل لل

  
  ١٢ من المادة ١المحتوى التقعيدي للفقرة  ١-١-٨

ال يفهم منه أنه الحق فـي        "١٢ من المادة    ١أوال، الحق في الصحة بتعريفه الوارد في الفقرة         
الحظ اللجنـة    وت ١٨٤".حريات واستحقاقات معا  "وثانيا هو حق يتضمن     ". في صحة جيدة  أن يكون اإلنسان    

 تشمل الحق في سيطرة الشخص على صحته وجسده، بمـا فـي ذلـك حريتـه الجنسـية                   الحريات"أن  
واإلنجابية، والحق في أن يكون حرا من التدخل، مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب والعـالج الطبـي                  

مـن الحمايـة     الحق في وجود نظـام       االستحقاقاتوفى المقابل تشمل    . والتجارب الطبية بدون موافقته   
   ١٨٥."الصحية يتيح المساواة في الفرص أمام الناس للتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه

تأخـذ فـي     ... ‘يمكن بلوغه ... أعلى  مستوى من الصحة      ’فإن فكرة   "وباإلضافة إلى ذلك،    
."  المتاحة للدولـة االعتبار أمرين هما الظروف البيولوجية واالجتماعية االقتصادية القائمة للفرد والموارد   

فإن الحق في الصحة يجب أن يفهـم        "وحيث أن الدولة ال تستطيع ألسباب متعددة أن تكفل الصحة الجيدة            
حق في التمتع بمجموعة متنوعة من المرافق والسلع والخدمات والظروف الالزمة لتحقيق أعلـى              بأنه  

  ١٨٦."معيار من الصحة يمكن بلوغه
 الصحة بجميع أشكاله ومستوياته يتضمن العناصر المتشابكة        الحق في "ويعنى ذلك بالتحديد أن     

  ":والجوهرية التالية التي يتوقف تطبيقها الدقيق على الظروف السائدة في الدولة الطرف بعينها

                                                           
  . ١، الفقرة ١٩، الصفحة ١٤ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٨٠
  . ٣، الفقرة ٩٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٨١
  . ١١، الفقرة ٩٢؛ انظر أيضا بمزيد من التفصيل الصفحة ٣، الفقرة ٩١-٩٠ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٢
  . ١٠٦، بما في ذلك الحاشية الواردة في صفحة ١، الفقرة ٩٠ع نفسه، الصفحة  المرج١٨٣
  . ٨، الفقرة ٩١ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٤
  .  المرجع نفسه، الموضع نفسه؛ وأضيف التشديد١٨٥
  . ؛ وأضيف التشديد٩، الفقرة ٩١ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٦
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يتعين أن تتوفر مرافق وسلع وخدمات عامة غير معطلة للصحة والرعاية الصحية، إلـى               ":التوفر 
 "ل الدولة الطرف؛جانب البرامج، بكميات كافية داخ

يتعين أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية مفتوحة لنفاذ كل شخص إليهـا              ":إمكانية النفاذ  
واألبعاد األربعة للنفاذ هي مبدأ عدم التمييز والنفاذ الفعلـي          ." داخل حدود والية الدولة الطرف    ... 

تماس المعلومات واألفكـار المتعلقـة      والنفاذ االقتصادي والنفاذ المعلوماتي، وهو يشمل الحق في ال        
 بالقضايا الصحية وتلقيها ونقلها إلى آخرين؛

يجب أن تحترم جميع المرافق والسلع والخدمات الصحية األخالقيات الطبية وأن تكون             ":المقبولية 
 "مالئمة من الناحية الثقافية؛

... ونها مقبولـة ثقافيـا      يجب أن تكون المرافق والسلع والخدمات الصحية، إلى جانب ك          ":النوعية 
  ١٨٧."مالئمة من الناحية العلمية والطبية ومن نوعية جيدة

  
  ١٢ من المادة ٢معنى أحكام الفقرة  ٢-١-٨

 ١٢ من المادة    ٢ تقدم تعريفا للحق في الصحة فإن الفقرة         ١٢ من المادة    ١في حين أن الفقرة     
 ويمكن تلخيص هذه ١٨٨".لدول األطرافتتضمن قائمة توضيحية وغير جامعة من األمثلة على التزامات ا   "

  :االلتزامات على النحو التالي
 –" العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نمـوا صـحيا                

يمكن أن يفهم منه أنه يتطلب تدابير لتحسين        " ترى اللجنة أن هذا الحكم       :١٢من المادة   ) أ(٢الفقرة  
الخدمات الصحية الجنسية واإلنجابية، بما في ذلك النفاذ إلـى تخطـيط            صحة األطفال واألمهات و   

األسرة والرعاية السابقة والالحقة للوضع؛ وخدمات طوارئ التوليد والنفاذ إلى المعلومات وكـذلك             
ومن الضروري أيضا عند تفسـير هـذا        ". إلى الموارد الالزمة للتصرف بناء على هذه المعلومات       

 ١٨٩.فاقية حقوق الطفلالحكم مراعاة أحكام ات

يشـمل هـذا    : ١٢من المـادة    ) ب(٢ الفقرة   –" تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية      
التدابير الوقائية في صدد الحوادث واألمراض المهنية؛ واقتضـاء كفالـة            ":االلتزام ضمن ما يشمل   

ـ             ع وتخفـيض   وجود كميات كافية من المياه الصالحة للشرب واآلمنة واإلصحاح األساسـي؛ ومن
العمل، بقدر مـا يمكـن      "إلى  " الصحة الصناعية "ويشير مصطلح   ". تعرض السكان للمواد الضارة   

وتشـمل الفقـرة    ". عمليا بصورة معقولة، على تقليل أسباب األخطار الصحية المالزمة لبيئة العمل          
 ١٩٠.ة أيضا، في جملة أمور، المسكن المالئم وظروف العمل اآلمنة والصحي١٢من المادة ) ب(٢

 –" الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخـرى وعالجهـا ومكافحتهـا            " 
 يتطلب هذا الحكم وضع برامج وقائية وتثقيفية بشأن االهتمامات الصحية :١٢من المادة ) ج(٢الفقرة 

ـ                ص المتعلقة بالسلوك مثل األمراض المنقولة عن طريق االتصال الجنسـي، وخاصـة فيـروس نق
اإليدز وما يضر بالصحة الجنسية واإلنجابية وتشجيع العوامل االجتماعية المحـددة للصـحة             /المناعة

الحـق فـي    ويشمل  . الجيدة مثل السالمة البيئية والتعليم والتنمية االقتصادية واإلنصاف بين الجنسين         
ابهها من األخطار  وضع نظام من الرعاية الطبية العاجلة في حاالت الحوادث واألوبئة وما ش          العـالج 

مكافحة وتشير . الصحية وتوفير اإلغاثة في حاالت الكوارث والمساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ        
                                                           

  . يد وحذفت الحاشية؛ وأضيف التشد١٢، الفقرة ٩٣-٩٢ المرجع نفسه، الصفحتان ١٨٧
  . ٧، الفقرة ٩١ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٨
  . ؛ وحذفت الحاشية٢٢، الفقرة ٩٦-٩٥ والصفحتان ١٤، الفقرة ٩٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٩
  . ١٥، الفقرة ٩٤-٩٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٩٠
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...  التكنولوجيات ذات الصـلة،    في جملة أمور   إلى جهود الدول منفردة ومجتمعة لكي تتيح         األمراض
 ١٩١."راض المعديةوتنفيذ وتعزيز برامج التحصين واالستراتيجيات األخرى لمكافحة األم

 –" تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع فـي حالـة المـرض               " 
يشمل توفير  " يتصل هذا الحكم بالصحة الجسمية والعقلية على السواء و         :١٢من المادة   ) د(٢الفقرة  

ة والتثقيـف الصـحي؛     النفاذ المتساوي دون تأخير إلى خدمات الصحة الوقائية والعالجية والتأهيلي         
وبرامج الفحص المنتظمة والعالج المالئم لألمراض الشائعة واإلصابات والعاهات، ومن األفضـل            
أن يكون ذلك على صعيد المجتمع الوطني؛ وتوفير األدوية األساسـية وعـالج الصـحة العقليـة                 

لمشاركة الشعبية في   وهناك جانب هام آخر في هذا االلتزام وهو زيادة ا         ". ورعايتها بالشكل المالئم  
  ١٩٢.الخدمات الصحية وذلك مثال من خالل تنظيم قطاع الصحة ونظام التأمين

واجبها القانوني   من العهد أن تقوم الدول األطراف بمراعاة         ١٢ومن الطبيعي أيضا عند تنفيذ المادة       
 ومـن   ١٩٣). من العهد  ٢ من المادة    ٣ و   ٢الفقرتان   (بعدم التمييز بين األشخاص عموما أو بين الرجل والمرأة        

إلى صياغة وتنفيذ استراتيجية وطنية "أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في قطاع الصحة تقوم الحاجة بالتحديد  
وينبغي أن تشمل هذه االستراتيجية التـدخل بهـدف منـع           . شاملة لتعزيز حق المرأة في الصحة طوال حياتها       

شمل سياسات توفير النفاذ إلى نطاق كامل من الرعاية الصـحية           ومعالجة األمراض التي تؤثر على المرأة كما ت       
  ١٩٤."من نوعية جيدة وتكلفة معقولة بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية

لهم جميعا الحق في الصحة بموجـب        األشخاص المعوقين والمسنين  وباإلضافة إلى ذلك فإن     
ل على نفس مستوى الرعاية الطبية التي يحصل         من العهد ولهم الحق في الحصو      ١٢ من المادة    ١الفقرة  

وباإلضافة إلى ذلك ينطوي الحق في الصحة الجسمية        . عليها غيرهم من أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه       
 بما في ذلـك     –الحق في النفاذ إلى، واالستفادة من، تلك الخدمات الطبية واالجتماعية           "والعقلية مثال على    

تمكن األشخاص المعوقين من االستقالل عن غيرهم، وتحاشى زيادة العجـز            التي   –األجهزة التعويضية   
 وفى حالة المسنين فإن الوقاية من خالل الفحـوص المنتظمـة المالئمـة              ١٩٥".ودعم إدماجهم االجتماعي  

بمـا  "مثلها مثل إعادة التأهيل بالحفاظ على الطاقات الوظيفية للمسـنين           " تؤدى دورا حاسما  "الحتياجاتهم  
 والشعوب األصـلية   ١٩٦". تخفيض نفقة االستثمارات في الرعاية الصحية والخدمات االجتماعية        يؤدى إلى 

في تدابير خاصة بهم لتحسين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والرعايـة            "١٢أيضا لها حق بموجب المادة      
ل التقليدية  وينبغي أن تكون هذه الخدمات الصحية مالئمة من الناحية الثقافية مع مراعاة األشكا            . الصحية

  ١٩٧."من الرعاية الوقائية والممارسات العالجية

الحق في الصحة الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية يعنى الحق في التمتع بالمرافق والسلع والخدمات والظروف الالزمة لتحقيق 

 الشخص في السيطرة ويشمل الحق حرية. أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه
  . على صحته وجسده والحق في النفاذ إلى نظام غير تمييزي من الحماية الصحية

  .متوافرة ومفتوحة ومقبولة ومن نوعية جيدةويجب أن تكون المرافق الصحية 
وتتمتع المجموعات الضعيفة مثل األشخاص المعوقين والنساء والمسنين والشعوب 

 .ة تالئم احتياجاتهماألصلية بالحق في تدابير محدد

                                                           
  . ؛ وأضيف التشديد١٦، الفقرة ٩٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٩١
  . ١٧، الفقرة ٩٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٢
  . ١٩-١٨، الفقرتان ٩٥-٩٤ المرجع نفسه، الصفحتان ١٩٣
  . ٢١، الفقرة ٩٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٤
  . ٣٤، الفقرة ٣٥ الصفحة ٥، وذلك باالقتران بالتعليق العام رقم ٢٦، الفقرة ٩٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٥
  . ٣٥، الفقرة ٤٥، الصفحة ٦القتران بالتعليق العام رقم  با٢٥، الفقرة ٩٦، الصفحة ١٤ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٩٦
  .٢٧، الفقرة ٩٧-٩٦، الصفحتان ١٤ المرجع نفسه، التعليق العام رقم ١٩٧
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  التزامات الدول األطراف ٣-١-٨
تقسم اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية االلتزامـات القانونيـة للـدول             
األطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى الفئـات األربـع              

وسـيلخص هـذا القسـم      . لتزامات محددة والتزامات دولية والتزامات أساسية     التزامات عامة وا  : التالية
الفرعي بعض العناصر األساسية في الفئات الثالث األولى في حين ترد معالجة االلتزامات األساسية في               

  .قسم منفصل أدناه
قيود الناجمة  ويعترف بالالتنفيذ التدريجيفي حين أن العهد ينص على  ":االلتزامات القانونية العامة   

عن ضيق الموارد المتاحة فإنه يفرض أيضا على الدول األطراف التزامـات مختلفـة ذات أثـر                 
بدون تمييـز مـن أي      " يجب ممارسته    ١٢وهكذا فإن الحق في الصحة المكفول في المادة         ." فوري
. كاملصوب اإلعمال ال  ) ٢ من المادة    ١الفقرة  ( ويجب اتخاذ خطوات     ٢ من المادة    ٢الفقرة  " (نوع

 للحق في الصـحة     مقصودة وملموسة وتهدف إلى اإلعمال الكامل     ويجب أن تكون هذه الخطوات      "
التزام محدد ومستمر للتحرك بقدر مـا       ويعنى اإلعمال التدريجي أن الدول األطراف يقع عليها         ... 

ـ   ." ١٢ نحو اإلعمال الكامل للمادة      يمكن من السرعة والفعالية    دة، وهـى   والتدابير التعطيلية المتعم
تدابير يفترض بشدة عدم قبولها، فيتعين تبريرها باإلشارة إلى جميع الحقوق المكفولة في العهد والى      

  ١٩٨.للدولة الطرف" الحد األقصى من الموارد المتاحة"

يتطلب  باالحترامفااللتزام  ... باالحترام والحماية والتنفيذ  "وأخيرا تقع على الدول األطراف التزامات       
ويتطلـب  . ن تمتنع عن التدخل المباشر أو غير المباشر في التمتع بالحق في الصـحة             من الدول أ  

من الدول أن تتخذ التدابير لمنع األطراف األخرى من التدخل في ضمانات المادة              بالحمايةااللتزام  
 يتطلب من الدول اعتماد تدابير مالئمة تشريعية وإداريـة وماليـة           بالتنفيذوأخيرا فإن االلتزام    . ١٢

  ١٩٩."وقضائية وترويجية وغير ذلك من أجل اإلعمال الكامل للحق في الصحة
 قامت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة           :االلتزامات القانونية المحددة   

باستعراض االلتزامات باحترام وحماية وتنفيذ الحق في الصحة بمزيد من التفصيل في التعليق العام              
 الحق في الصحة على سبيل المثال أنه يجب على الدول أن تمتنع             باحتراميعنى االلتزام   و. ١٤رقم  

عن حرمان أي شخص بما في ذلك المسجونون أو المحتجـزون واألقليـات وملتمسـو اللجـوء                 "
والمهاجرون غير القانونيين من خدمات الصحة الوقائية والعالجيـة والمسـكّنة أو تقييـد نفـاذهم                

 واالمتناع عن تنفيذ ممارسات تمييزية في إطار السياسة العامة للدولة؛ واالمتنـاع             المتساوي إليها؛ 
ويجب باإلضافة إلى   ." عن فرض ممارسات تمييزية تتصل باألوضاع واالحتياجات الصحية للمرأة        

عن تسويق عقاقير غير آمنة وعن تطبيق عالج طبي قسري          "ذلك أن تمتنع الدول، في جملة أمور،        
". ذلك على سبيل االستثناء لعالج األمراض العقلية أو لمنع ومكافحة األمراض المعديـة            إال إذا كان    

عن تقييد الحصول على وسائل منع الحمل وغيرها من وسائل الحفـاظ            "وينبغي لها أيضا أن تمتنع      
عن تلويث الهواء والماء والتربة بصورة غير قانونيـة وذلـك           "و  " على الصحة الجنسية واإلنجابية   

وأخيرا ينبغي عدم اسـتعمال أو تجربـة األسـلحة النوويـة أو             ". بسبب الفضالت الصناعية  مثال  
  ٢٠٠".إذا كانت هذه التجارب تؤدى إلى إطالق مواد ضارة بالصحة البشرية"البيولوجية أو الكيميائية 

واة واجبات الدول في اعتماد تشريعات أو اتخاذ تدابير أخرى لكفالة المسا           "بالحمايةويشمل االلتزام   
في النفاذ إلى الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بالصحة المقدمة من أطراف أخرى؛ وكفالـة أال               

                                                           
  . ؛ وأضيف التشديد٣٢-٣٠، الفقرات ٩٨-٩٧ المرجع نفسه، الصفحتان ١٩٨
  . ٣٣، الفقرة ٩٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٩
  . ٣٤، الفقرة ٩٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٠
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والنفـاذ إليهـا     المرافق والسلع والخدمات الصـحية       لتوفرتشكل خصخصة قطاع الصحة تهديدا      
؛ ومراقبة قيام أطراف أخرى بتسويق معدات طبية وأدوية؛ وكفالـة تحقـق             ومقبوليتها ونوعيتها 

معايير المالئمة من التعليم والمهارة وقواعد السلوك األخالقية في الممارسين الطبيين وغيرهم من             ال
والدول ملتزمة أيضا بأن تكفل أن الممارسات االجتماعية أو التقليديـة           . العاملين في مجال الصحة   

ة؛ وبمنع األطراف   الضارة ال تعرقل النفاذ إلى الرعاية السابقة والالحقة للوالدة والى تخطيط األسر           
األخرى من إرغام المرأة على الخضوع لممارسات تقليدية مثل تشويه األعضاء الجنسية األنثويـة؛              
واتخاذ تدابير لحماية كل مجموعات المجتمع الضعيفة أو المهمشـة وخاصـة النسـاء واألطفـال                

  ٢٠١."والمراهقين والمسنين في ضوء صور العنف المتصلة بأحد الجنسين
 أن تعطى االعتراف المالئم للحق في       في جملة أمور  يتطلب من الدول األطراف      "بالتنفيذوااللتزام  

الصحة في إطار األنظمة السياسية والقانونية الوطنية، ويستحب أن يكون ذلك من خـالل التنفيـذ                
ويجب علـى   . التشريعي، وأن تعتمد سياسة صحية وطنية بخطط تفصيلية إلعمال الحق في الصحة           

كفل توفير الرعاية الصحية، بما في ذلك برامج التحصين من األمراض المعدية الرئيسية             الدول أن ت  
وأن تكفل التساوي في النفاذ إلى كل العوامل المحددة الرئيسية للصحة مثل األغذيـة اآلمنـة مـن                  

." الناحية الغذائية ومياه الشرب النقية واإلصحاح األساسي والمسكن المالئـم وظـروف المعيشـة             
توفير نظام تأمين صحي عام أو خاص أو مختلط يمكن          " االلتزامات أيضا على سبيل المثال       وتشمل

بتسهيل وإتاحـة    أيضا التزامات محددة     بالتنفيذوأخيرا يشمل االلتزام    ". للجميع االشتراك فيه ماليا   
  ٢٠٢.وتعزيز الحق في الصحة

ات، منفردة ومن خالل المساعدة     باتخاذ خطو " تضطلع الدول األطراف بااللتزام      :االلتزامات الدولية  
الدولية والتعاون الدولي، خاصة التعاون االقتصادي والتقني، صوب اإلعمـال الكامـل للحقـوق              

 من ميثاق األمم المتحدة     ٥٦وتمشيا مع روح المادة     ". المعترف بها في العهد مثل الحق في الصحة       
 من العهد وإعالن المآتـا بشـأن        ٢٣ والمادة   ٢٢ والمادة   ٢ من المادة    ٢و١ والفقرتين   ١٢والمادة  

ينبغي أن تعترف الدول األطراف بالدور الجوهري للتعاون الـدولي وأن           " الرعاية الصحية األولية،  
وعلى ." تمتثل بتعهدها باتخاذ إجراءات مشتركة ومنفصلة إلحراز اإلعمال الكامل للحق في الصحة           

 في البلدان األخرى وأن تمنع األطـراف        أن تحترم التمتع بالحق في الصحة     "الدول األطراف أيضا    
وتتحمـل  . إذا تمكنت من القيام بذلك وفقا للقانون الدولي       " األخرى من انتهاك الحق في بلدان أخرى      

استنادا إلى ميثاق األمم المتحـدة والقـرارات التـي          " مسؤولية مشتركة ومنفردة  "الدول األطراف   
للتعاون في توفير اإلغاثة فـي حالـة الكـوارث          "ة  اعتمدتها الجمعية العامة وجمعية الصحة العالمي     

وتقديم المساعدة اإلنسانية في وقت الطوارئ، بما في ذلك المساعدة إلـى الالجئـين والمشـردين                
أن تمتنع في جميع األوقات عن فرض حظر أو اتخاذ تدابير  "وأخيرا ينبغي للدول األطراف     ". داخليا

  ٢٠٣". المالئمة والمعدات الطبيةمشابهة لتقييد إمداد دولة أخرى باألدوية
  

  االلتزامات األساسية ٤-١-٨
االلتزامات األساسية المتصلة بالحق في الصحة موجهة إلى كفالة إشباع المستويات الجوهرية            

وهى التزامات يجب على الدول األطراف أن تمتثل لها في جميع األوقات نظرا ألنهـا               . الدنيا لهذا الحق  
 ١٢ وقد قامت اللجنة بتعريف هذه االلتزامات األساسية استنادا إلـى المـادة              ٢٠٤.تعتبر غير قابلة للتقييد   

                                                           
  . ؛ وأضيف التشديد٣٥، الفقرة ٩٩-٩٨ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠١
  . ٩٨، الفقرة ٩٨؛ انظر أيضا الصفحة ٣٧-٣٦، الفقرتان ٩٩ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٢
  . ٤١-٣٨، الفقرات ١٠٠-٩٩ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠٣
  . ٤٧، الفقرة ١٠٢ والصفحة ٤٣، الفقرة ١٠١ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٤
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وترى اللجنـة  . مقترنة ببرنامج العمل الصادر عن المؤتمر الدولي المعنى بالسكان والتنمية وإعالن المآتا         
  :أن هذه الحقوق األساسية تشمل على األقل االلتزامات التالية

رافق والسلع والخدمات الصحية على أساس غير تمييزي، خاصة أمام          كفالة الحق في النفاذ إلى الم     " 
 ؛" المهمشةأوالمجموعات الضعيفة 

كفالة النفاذ إلى الحد األدنى من الغذاء الحيوي المالئم واآلمن من الناحية الغذائية وكفالـة حريـة                 " 
 ؛"الجميع من الجوع

اح وكفالة كمية كافية من مياه الشـرب        كفالة النفاذ إلى الحد األساسي من المأوى والمسكن واإلصح         
 ؛"اآلمنة

توفير العقاقير الحيوية حسب تعريفها من وقت آلخر بموجب برنامج العمل بشأن العقاقير األساسية              " 
 ؛"الصادر عن منظمة الصحة العالمية

 ؛"كفالة التوزيع المنصف لكل المرافق والسلع والخدمات الصحية" 

عامة وطنية وكذلك خطة عمل على الصعيد نفسه اسـتنادا إلـى            اعتماد وتنفيذ استراتيجية صحية      
الثابت من علم األوبئة، لمعالجة االهتمامات الصحية للسكان جميعا؛ وينبغي وضـع االسـتراتيجية              

أسـاليب  ] أيضا[وخطة العمل، واستعراضهما دوريا، استنادا إلى عملية تشاركية وشفافة؛ وتشمالن           
في الصحة ليمكن بها رصد التقدم عن كثب؛ ويتم إيالء اهتمام           مثل مؤشرات وعالمات قياس الحق      

خاص لكل المجموعات الضعيفة أو المهمشة في عملية صياغة االستراتيجية وخطة العمـل وفـى               
  ٢٠٥."محتوى كل منهما

  ":االلتزامات التالية هي التزامات ذات أولوية مشابهة"وأكدت اللجنة أيضا أن 
 ؛"والرعاية الصحية لألطفال) قبل الوالدة وبعدها(ية والرعاية الصحية لألمهات كفالة الرعاية الصحية اإلنجاب" 

 ؛"توفير التحصين ضد األمراض المعدية الكبرى التي تظهر في المجتمع" 

 ؛"اتخاذ تدابير لمنع ومعالجة ومكافحة األمراض الوبائية والمستوطنة" 

ل الصحية الرئيسية في المجتمع، بما فـي        إتاحة التعليم والحصول على المعلومات المتعلقة بالمشاك      " 
 ؛"ذلك أساليب الوقاية والمكافحة

إتاحة التدريب المالئم للعاملين الصحيين بما في ذلك التثقيف في موضـوعات الصـحة وحقـوق                " 
  ٢٠٦".اإلنسان

وهذه االلتزامات األحد عشر المتصلة بالحق في الصحة تقدم إرشادا مفيدا للـدول األطـراف               
وينبغي أن يالحظ بالتحديد أن الحـق فـي المـأوى           . اماتها التعاهدية على الصعيد الوطني    عند تنفيذ التز  

وقد أكـدت أيضـا منظمـة       . والمسكن يرد كشرط مسبق من أجل ضمان الحق في الصحة ضمانا فعاال           
  .الصحة العالمية على األهمية الجوهرية التي يرتبها الحصول على المسكن المالئم لصحة الشخص

  

                                                           
  . ٤٣، الفقرة ١٠١ الصفحة  المرجع نفسه،٢٠٥
  . ٤٤، الفقرة ١٠٢-١٠١ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠٦
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  ١٢هاكات المادة انت ٥-١-٨
يتضمن النص التالي أمثلة قليلة فقط لألفعال أو إغفال األفعال من جانب الدولة مما يمثل خرقا                
لاللتزامات القانونية المتحملة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في            

  :صدد الحق في الصحة
إذا كان أحد البلدان    ". ردها المتاحة إلعمال الحق في الصحة     دولة غير مستعدة الستعمال أقصى موا     " 

فإنه يتحمل عبء إثبات قيامه رغم ذلك ببذل كل جهد الستعمال كل الموارد             "يواجه ضيق الموارد،    
 ؛ "المتاحة تحت تصرفه من أجل القيام على سبيل األولوية بالوفاء بااللتزامات المذكورة أعاله

بما يمثل انتهاكا لاللتزامات األساسية األحد عشر المذكورة أعاله، وهـى           األفعال أو إغفال األفعال      
 االلتزامات التي يجب االمتثال لها في جميع الظروف؛

ويـرجح أن    ... ١٢إجراءات أو سياسات أو قوانين الدولة التي تنتهك المعايير المحددة في المادة             " 
دالت المرض التي يمكن الوقايـة      تؤدى إلى ضرر جسماني ومعدالت المرض غير الضرورية ومع        

وتشمل أمثلة ذلك حرمان أشخاص أو مجموعات بعينهم من النفـاذ إلـى المرافـق والسـلع                 . منها
؛ وتعمد حجب أو سوء عرض المعلومات الحيويـة          فعلي  أو قضائيوالخدمات الصحية نتيجة تمييز     

 ؛)انتهاك االلتزام باالحترام(" لحماية الصحة أو للعالج

لة اتخاذ التدابير الالزمة لحماية األشخاص داخل واليتها من انتهاكات الحق في الصحة             إغفال الدو " 
عدم القيام بتنظيم أنشـطة األفـراد أو المجموعـات أو           " ويشمل ذلك   ". من جانب أطراف أخرى   

الشركات لمنعها من انتهاك حق اآلخرين في الصحة؛ واإلخفاق في حماية المستهلكين والعاملين من              
... ات الضارة بالصحة، مثل ممارسات أصحاب العمل وصـانعي األدويـة أو األغذيـة؛               الممارس

 ؛)انتهاك االلتزام بالحماية(" واإلخفاق في حماية المرأة من العنف أو مالحقة مرتكبيه

وتشـمل  . اتخاذ كل الخطوات الالزمة لكفالة إعمال الحق في الصـحة         "إخفاق الدول األطراف في      
أو عدم تنفيذ سياسة صحية قومية تهدف إلى كفالة الحق في الصـحة للجميـع؛               األمثلة عدم اعتناق    

وعدم كفاية النفقات أو سوء توزيع الموارد العامة بما يؤدى إلى عدم تمتع أفراد أو جماعات بالحق                 
في الصحة، خاصة المجموعات الضعيفة أو المهمشة؛ وعدم رصد إعمال الحق في الصحة علـى               

  ٢٠٧.)اك الحق في التنفيذانته(" الصعيد الوطني
  

  التنفيذ على الصعيد الوطني ٦-١-٨
التدابير الممكنة والمالئمة أكثر من غيرها لتنفيذ الحق في الصحة تتبـاين            "تعترف اللجنة بأن    

وتتمتع كل دولة بهامش من التقدير عند تقييم التدابير المناسبة أكثـر مـن              . تباينا كبيرا من دولة ألخرى    
ولكن العهد يفرض بوضوح واجبا على كل دولة بأن تتخذ كل ما هـو              . ها المحددة غيرها لمراعاة ظروف  

ضروري من الخدمات لكفالة نفاذ كل شخص إلى المرافق والسلع والخدمات الصحية ليسـتطيع التمتـع                
 وتحقيقا لهذه الغاية يجـب      ٢٠٨."بأسرع ما يمكن بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه          

ة طرف أن تعتمد استراتيجية وطنية وأن تضع سياسات تتضمن مؤشرات وعالمات قيـاس              على كل دول  
ينبغي أن تحترم في جملـة      "واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال الصحة        . للحق في الصحة  

ينبغي أيضا أن تستند إلـى مبـادئ المسـاءلة والشـفافية            "و  " أمور مبادئ عدم التمييز ومشاركة الناس     
ينبغي أن تنظر الدول فـي اعتمـاد قـانون إطـاري لتشـغيل              " وأخيرا   ٢٠٩".ل الهيئة القضائية  واستقال

                                                           
  . ٥٢-٤٦، الفقرات ١٠٣-١٠٢ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠٧
  . ٥٣، الفقرة ١٠٤-١٠٣ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٠٨
  . ٥٥-٥٤، الفقرتان ١٠٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٩
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وينبغـي أن ينشـئ القـانون آليـات لرصـد تنفيـذ             ." استراتيجيتها الوطنية المتعلقة بالحق في الصحة     
  ٢١٠.االستراتيجية وخطة العمل

ي شـخص أو    أل"ترى اللجنة أنـه ينبغـي أن يتـاح           االنتصاف والمساءلة وفى صدد مسألة    
مجموعة ضحية انتهاك الحق في الصحة النفاذ إلى وسائل االنتصاف القضائية أو غيرها مـن الوسـائل                 

وينبغي أن يحق لكل ضحايا هذه االنتهاكات الحصـول علـى           . المالئمة على الصعيدين الوطني والدولي    
و الحصـول علـى     تعويض كاف يمكن أن يأخذ شكل العودة إلى وضع سابق أو التعويض أو اإلرضاء أ              

 وفى هذا الصدد تشجع اللجنة الدول األطراف على أن تـدمج فـي نظامهـا                ٢١١."ضمانات بعدم التكرار  
يمكن أن يعـزز    "القانوني الوطني الصكوك الدولية التي تعترف بالحق في الصحة نظرا ألن هذا اإلدماج              

ن البت في انتهاكـات الحـق فـي    ويمكَّن اإلدماج المحاكم م". "كثيرا من نطاق وفعالية تدابير االنتصاف   
 ٢١٢."الصحة أو على األقل انتهاك االلتزامات األساسية في صدده من خالل اإلشارة المباشرة إلى العهـد               

ينبغي أن تشجع الدول األطراف القضاة وأعضاء المهنة القانونيـة علـى إيـالء              "وتعلن اللجنة كذلك أنه     
  ٢١٣."م بوظائفهماهتمام أكبر النتهاكات الحق في الصحة عند القيا

يقع على الدول األطراف واجب قانوني باتخاذ خطوات متعمدة وملموسة وهادفة 
وفى حين أن بعض االلتزامات يمكن . صوب اإلعمال الكامل للحق في الصحة

  .تنفيذها تدريجيا فإن بعضها اآلخر تتسم بأثر فوري
وينطوي االلتزام . وعلى الدول األطراف أن تحترم وتحمى وتنفيذ تعهداتها القانونية

 وتوفير وتعزيز لتسهيلبالتنفيذ أيضا على أن الدول األطراف تتحمل واجبا قانونيا 
  . الحق في الصحة

وتضطلع الدول األطراف في العهد الدولي بأحد عشر التزاما على األقل يجب 
  .االمتثال لها في جميع األوقات

ق في الصحة النفاذ إلى وينبغي أن يتاح لكل من يدعى أنه ضحية انتهاكات الح
وسائل االنتصاف القضائية الفعالة أو غيرها من السبل المالئمة على الصعيد الوطني 

  .في جملة أمور، والحق في الحصول على تعويض كاف عن انتهاكات هذا الحق
وينبغي تشجيع القضاة وأعضاء المهن القانونية عموما على إيالء اهتمام أكبر 

 .صحة عند ممارسة مسؤولياتهمالهتمامات الحق في ال

  
*****  

رغم أن القضيتين التاليتين اللتين تم اختيارهما من الفقه القانوني الوطني ال تنطويـان علـى                
تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فإنهما تتسمان بأهمية كبرى نظرا             

لتفسير أحكام دستورية محلية قائمة فعـال تتعلـق بحقـوق           ألن القضاة في القضيتين توصلوا إلى طرق        
اإلنسان تفسيرا واسعا وبذلك مهدوا الطريق إلدخال الحق في الصحة في السـياق األوسـع للحـق فـي      

  ). الهند(والحق في الحياة ) كندا(المساواة 
  

                                                           
  . ٥٦، الفقرة ١٠٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٠
  . ٥٩، الفقرة ١٠٥نفسه، الصفحة  المرجع ٢١١
  . ٦٠، الفقرة ١٠٥ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٢
  . ٦١، الفقرة ١٠٥ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٣
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٦٦

  مثال كندا :السابقة القانونية الوطنية األولى ذات الصلة  ٢-٨
، التي حكمت فيها المحكمة العليا لكندا في عـام          د كولومبيا البريطانية  إيلدردج ض كانت قضية   

بالمساواة في الحقوق في صدد تـوفير الخـدمات الطبيـة لألشـخاص ذوى العاهـات                 تتعلق   ١٩٩٧
.  ويتسم التحليل الوارد في هذا الحكم بأهمية كبرى ويستدعى لذلك الفحص بقدر من التعمق              ٢١٤.الجسدية

  .الفورست نيابة عن المحكمة العليا باإلجماعوقام بصياغته القاضي 
 كان مقيمو الدعوى مصابون بالصمم منذ مولدهم وكانت وسيلتهم المفضـلة            ٢١٥:وقائع القضية 
ولذلك احتجوا بأن عدم وجود مترجمين شفويين انتقص مـن قـدرتهم علـى              . لالتصال هي لغة اإلشارة   

حية مما زاد خطر الخطأ في التشخيص وعـدم         االتصال مع أطبائهم ومع غيرهم من مقدمي الرعاية الص        
قانون تأمين : ويتم تقديم الرعاية الصحية في كولومبيا البريطانية من خالل آليتين رئيسيتين     . فعالية العالج 
الـذي  ) R.S.B.C. 1996, c. 204الذي أعيدت تسميته فيما بعد إلى  (R.S.B.C. 1979, c. 180المستشفيات 

لخدمات المطلوبة طبيا عند تقديمها للجمهور وقانون خدمات الرعاية الصـحية    يسدد للمستشفيات تكاليف ا   
الذي أعيدت تسميته فيما بعد إلى قـانون حمايـة الرعايـة     (R S.B.C. 1992, c. 76والقانون والطبية، 
وال ينص أي من هذين البرنامجين على دفع تكاليف الترجمة الشفوية ). R.S.B.C. 1996, c. 286الطبية، 

كان متعثـرا   "وشهد أحد األطباء أمام المحكمة أن االتصال بدون مترجم          . ة اإلشارة للمصابين بالصمم   بلغ
لتمكين المريضـة مـن     " أمر حاسم بصفة خاصة للوالدة    "وأكد طبيب آخر أن االتصال المالئم       " ومحبطا

  ٢١٦.المساعدة في عملية الوضع وبالتالي تقليل خطر المضاعفات
بإعالن " إلى المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية يطالبون بالتحديد          وقدم مقدمو الدعوى طلبا   

" أن عدم تقديم مترجمي لغة اإلشارة كأحد المزايا المتضمنة في التأمين بموجب خطة الخـدمات الطبيـة                
  : والتي جاء فيها ما يلي٢١٧ من الميثاق الكندي للحقوق والحريات،١٥ من المادة ١ينتهك الفقرة 
 األفراد أمام القانون وفى ظله ولكل فـرد الحـق فـي الحمايـة المتسـاوية                يتساوى كل "

واالستفادة المتساوية من القانون بدون تمييز وخاصة بدون التمييز على أساس الجنس أو              
األصل القومي أو اإلثني أو اللون أو الدين أو الجنس أو العمـر أو اإلعاقـة العقليـة أو                   

  ".الجسدية

 وبعد االستئناف اعتبرت أغلبية محكمة االستئناف فـي كولومبيـا           ورفضت المحكمة الدعوى  
قـانون تـأمين    ألن  "البريطانية أن عدم توفير خدمات الترجمة الشفوية في المستشفيات لـيس تمييزيـا              

 مـن   ١٥ مـن المـادة      ١في إطار معنـى الفقـرة       "أي استفادة من القانون     " ال ينص على     المستشفيات
  ٢١٨".الميثاق

ستئناف أمام المحكمة الكندية العليا التي وجدت أن قانون خـدمات الرعايـة             وصدر األذن باال  
واالنتهـاك  . الصحية والطبية وقانون تأمين المستشفيات ال يشوبهما أي شبهة مـن الناحيـة الدسـتورية    

 من الميثاق تنبع باألحرى من سلطة اتخاذ القرارات المفوضة للسلطة           ١٥ من المادة    ١المحتمل للفقرة   
المستشفيات "وبكلمات أخرى فإن التشريع نفسه ال يمنع، سواء صراحة أو بالتضمين الضروري             . ىاألدن

مـن  ) قانون خدمات الرعاية الصحية والطبية    (وال يمنع لجنة الخدمات الطبية      ) قانون تأمين المستشفيات  (

                                                           
٢١٤ (1997) 3 S.C.R. Eldridge v. British Columbia (Attorney General) 624. The text used for this chapter can be found on the 

html.0624_3scr1997/html/3vol/1997/pub/en/scc-csc/ca.umontreal.lexum.www/:/http: following web site.  
  . ٧-٢يستند هذا الملخص إلى الوقائع كما جاءت في صحيفة الحكم، الفقرات .  المرجع نفسه٢١٥
  . ٧ و٥ المرجع نفسه، الفقرتان ٢١٦
  . ١١ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٧
  . ١٣ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٨
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 ومن هنـا تمثـل   ‘مطلوبة طبيا’هي خدمة "توفير مترجمي لغة اإلشارة وتحديد أن هذه الترجمة الشفوية        
   ٢١٩".فائدة مستحقة

ورفضت المحكمة دفع المدعى عليهم بـأن ميثـاق الحقـوق والحريـات ال ينطبـق علـى                  
بين أي سياسة حكومية محـددة وسـلوك        " رابطة مباشرة ومحددة بدقة   " "ووجدت أن هناك    . المستشفيات

يتصل اتصـاال وثيقـا     "ارة،  والتمييز المزعوم، أي عدم توفير ترجمة لغة اإلش       ". المستشفى المطعون فيه  
، "تعبير عن سياسة الحكومـة    " وتقديم هذه الخدمات     ٢٢٠".بنظام تقديم الخدمة الطبية الذي يؤسسه التشريع      

بوصفها وكيال عن الحكومة في تقديم الخدمات الطبية المحددة المعروضة في القانون            "وتعمل المستشفيات   
 مـن   ١جلس التشريعي أن يتجنب التزامه بموجب الفقرة        للم] ولذلك ال يمكن  ]. [قانون تأمين المستشفيات  [

 وفـى   ٢٢١." بتقديم هذه الخدمات دون تمييز بتكليف المستشفيات لتنفيذ هذا الهـدف           الميثاق من   ١٥المادة  
صدد لجنة الخدمات الطبية المنشأة بموجب قانون خدمات الرعاية الصحية والطبية لم يكن هناك أي نزاع                

 في ممارسة سلطاتها المفوضة لها من الحكومة من أجل تحديد ما إن كانت              ميثاقللفي أن عليها أن تمتثل      
يتعين تقـديمها بـدون     " مطلوبة طبيا "عمال بالقانون وأنها أيضا ولهذا السبب خدمة        " فائدة"أي خدمة هي    

  ٢٢٢.مقابل
 ينطبق على إخفاق المستشفيات ولجنـة الخـدمات         الميثاقأن  "وبعد أن خلصت المحكمة إلى      

فقد بقى عليها أن تحدد ما إن كان هذا اإلخفاق ينتهك حق مقدمي             " ة في توفير مترجمي لغة اإلشارة     الطبي
 ١وفى البداية أكدت اللجنة أن الفقـرة        .  من الميثاق  ١٥ من المادة    ١الدعوى في المساواة بموجب الفقرة      

ألن أي  " ا واسـعا وهادفـا    يتعين تفسيرها تفسير  "، مثلها مثل الحقوق األخرى في الميثاق،        ١٥من المادة   
وأن " تشدد اللغة القانونيـة الرسـمية     "تفسيرا واسعا يتجنب ما يسمى      "دستور يضم شرعة حقوق يتطلب      

   ٢٢٣."يكون هذا التفسير مناسبا إلعطاء األفراد النطاق الكامل من الحقوق والحريات األساسية المشار إليها
الغرضـين التـاليين    " تخـدم    الميثـاق ن   م ١٥ من المادة    ١وأعلنت المحكمة كذلك أن الفقرة      

 له جذور عميقة في ثقافتنـا االجتماعيـة         –األول، أنها تعبر عن التزام      . المتميزين ولكنهما يتصالن معا   
وثانيا أنها تبرز رغبة في     ...  بالقيمة المتساوية والكرامة اإلنسانية لكل األشخاص        –والسياسية والقانونية   

تعانى من الحرمان من المزايـا االجتماعيـة والسياسـية          "ات بعينها   تصحيح ومنع التمييز ضد مجموع    
  : وفى صدد الحالة الخاصة لألشخاص ذوى العاهات أعلنت المحكمة٢٢٤"."والقانونية في مجتمعنا

ومن الحقائق المؤسفة أن تاريخ األشخاص المعوقين في كندا هـو فـي معظمـه                 -٥٦"
تبعدون في أكثر األحيان من قوة العمـل        فاألشخاص المعوقين يس  . تاريخ استبعاد وتهميش  

ويحرمون من الحصول على فرص االندماج االجتماعي والتقدم االجتماعي ويخضـعون           
وهذه اإلساءة التاريخية تشكلت وتكرست إلى      ... للتنميط المؤذى ويودعون في مؤسسات      

عوقين ونتيجة لذلك لم يحصل األشخاص الم     . حد كبير بفكرة أن اإلعاقة هي شذوذ أو عيب        
حسب ما تطالب به الفقـرة      ‘ االهتمام واالحترام واالعتبار على قدم المساواة     ’عموما على   

وبدال من ذلك ظل هؤالء األشخاص يخضـعون لمواقـف          . الميثاق من   ١٥ من المادة    ١
أبوية تتسم بالشفقة واإلحسان وتشكل دخولهم في مجرى الحيـاة االجتماعيـة بمقـارنتهم              

كان من نتائج هذه المواقف استمرار األذى االجتماعي واالقتصادي و... بمعايير األصحاء 
وتشير اإلحصاءات إلى أن األشـخاص المعـوقين يحصـلون،          . الذي يواجهه المعوقون    

بالمقارنة باألشخاص غير المصابين بعاهات، على قدر أقل من التعلـيم وتـزداد فـرص               
                                                           

  ). في صدد قانون تأمين المستشفيات (٣٤والفقرة ) في صدد قانون خدمات الرعاية الصحية والطبية (٢٩ الفقرة  المرجع نفسه،٢١٩
  .٥١ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٠
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢٢١
  .٥٢ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٢
  .٥٣ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٣
  .٥٤ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٤
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البطالة ويتركزون في الجانب بقاءهم خارج قوة العمل ويواجهون درجة أعلى من معدالت        
  ٢٢٥."المنخفض من سلم األجور عندما يجرى استخدامهم

الضـرر  "وأن  " المصابين بالصمم لم يفلتوا من هذه المحنة العامة       "وأضافت المحكمة قولها إن     
الذي يعانى منه الصم يأتي أساسا من الحواجز التي تعترض االتصال باألشخاص الذين يتمتعون بحاسـة                

  ٢٢٦."السمع
فوائد متساوية مـن    "وفي صدد السؤال عما إن كان مقدمو الدعوى قد أتيح لهم الحصول على              

 أشارت المحكمة إلى أن المطالبة المعروضة       الميثاق من   ١٥ من المادة    ١وفقا للفقرة   "القانون بدون تمييز    
طبية في كولومبيـا    ألن نظام الرعاية ال   "، نظرا   "‘ اآلثار المعاكسة ’تنصب على التمييز من ناحية      "عليها  

" تفرقـة "وهـو ال يتضـمن      . البريطانية ينطبق من مظهره بالتساوي على الصم وغير الصم من السكان          
 وأضافت المحكمة قولها إنها تعتقد في كـل         ٢٢٧."صريحة استنادا إلى اإلعاقة بإفراد الصم لمعاملة مختلفة       

تهدف إلى  "نظرا ألنها   " لنوع من التمييز   تحمى من هذا ا    الميثاق من   ١٥ من المادة    ١الفقرة  "الحاالت بأن   
 ومن النتائج الطبيعية لهذا المبـدأ       ٢٢٨".كفالة قدر من المساواة الموضوعية وليس مجرد المساواة الشكلية        

إذ يكفى أن    ... ١٥ من المادة    ١أن الغرض أو القصد التمييزي ليس شرطا ضروريا في انتهاك الفقرة            "
  ٢٢٩." من حماية متساوية أو فائدة متساوية من القانون التشريع هو حرمان شخص ماأثريكون 

ال من فرض عبء ال يتحمله التيار       "نشأ األثر المعاكس الذي عاناه الصم        إيلدريدج قضيةوفى  
العام للسكان ولكن نشأ باألحرى من اإلخفاق في كفالة استفادة الصم استفادة متساوية من خدمة مقدمة لكل 

ي أن ترفض المحكمة العليا آراء المحاكم األدنى التـي اعتبـرت أن              ولذلك كان من المنطق    ٢٣٠".شخص
ال تحرم الصم من استفادة متاحة للمتمتعـين        " ‘ إضافية’خدمة منفصلة غير طبية و      "ترجمة لغة اإلشارة    

هي الوسيلة التي يستطيع بهـا      "وعلى العكس من ذلك رأت المحكمة العليا أن هذه الخدمة           . بحاسة السمع 
ترجمة " وبكلمات أخرى فإن     ٢٣١".فس نوعية الرعاية الطبية التي يتلقاها القادرين على السمع        الصم تلقى ن  
  ٢٣٢".‘ إضافية’تعتبر خدمة ... ال ينبغي أن "عندما تكون ضرورية لالتصال الفعال، " لغة اإلشارة

أنه ينبغي أن يكون من حق الحكومة أن تـوفر         "وفى الرد على آراء المدعى عليهم وجاء فيها         
زايا للجمهور العام بدون أن تكفل حصول األفراد المحرومين في المجتمع على المـوارد لالسـتفادة                الم

 من المادة   ١هذا الموقف يعبر عن نظرة سطحية وقاصرة للفقرة         "رأت اللجنة أن    " الكاملة من هذه المزايا،   
  ٢٣٣."ع المساواةواألهم من ذلك أنه يتنافى مع اتجاه الفقه القضائي لهذه المحكمة في موضو. ١٥

المبـدأ  "وفى سياق تحليلها المتعمق لمفهوم المساواة وعدم التمييز أعلنت المحكمة كـذلك أن              
القائل بأن التمييز يمكن أن ينجم عن اإلخفاق في اتخاذ خطوات إيجابية لكفالـة اسـتفادة المجموعـات                  

قبول على نطـاق واسـع فـي    المحرومة استفادة متساوية من الخدمات المقدمة للجمهور العام هو مبدأ م          
... فإنه أيضا حجر زاوية في الفقه القانوني لحقوق اإلنسان  "وكما أكدت المحكمة،    ." ميدان حقوق اإلنسان  

أن يكون واجب اتخاذ إجراءات إيجابية لكفالة استفادة أفراد المجموعات المحرومة استفادة متساوية مـن               

                                                           
  .٥٦ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٥
  .٥٧ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٦
  .٦٠ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٧
  .٦١ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٨
  .٦٢ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٩
  .٦٦ المرجع نفسه، الفقرة ٢٣٠
  .٧١ و ٦٨ المرجع نفسه، الفقرتان ٢٣١
  .٧١ المرجع نفسه، الفقرة ٢٣٢
  .٧٣-٧٢ المرجع نفسه، الفقرتان ٢٣٣
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 ٦٦٩  والمحامينالعاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

يعادل عموما  "وهو في هذا السياق     " دأ االستجابة المقبولة،  الخدمات المقدمة إلى الجمهور العام خاضعا لمب      
  ٢٣٤".‘ الحدود المعقولة’مفهوم 

إخفاق لجنة الخدمات الطبية والمستشفيات في توفير ترجمـة         "ولذلك خلصت المحكمة إلى أن      
 انتهاكـا   للوهلـة األولـى   لغة اإلشارة في الحاالت التي يكون فيها ذلك ضروريا لفعالية االتصال يشكل             

وهذا اإلخفاق يحرمهم من االستفادة المتساوية من القانون        . ١٥ من المادة    ١حقوق الصم بموجب الفقرة     ل
أنـه  " ولكن هذا الحكم ال يعنـى        ٢٣٥."ويمثل تمييزا ضدهم بالمقارنة مع األشخاص القادرين على السمع        

معيـار مـرن    ‘ الفعالاالتصال  ’إذ أن معيار    . سيتعين توفير ترجمة لغة اإلشارة في كل الحاالت الطبية        
ويأخذ في االعتبار عوامل مثل تعقد وأهمية المعلومات التي يتعين نقلها والسياق الذي يجرى فيه االتصال  

ولكن بالنسبة للصم ذوى المهارات المحدودة في معرفـة         ... وعدد األشخاص الذين ينطوي عليهم األمر       
غة اإلشـارة سـتكون مطلوبـة فـي معظـم           القراءة والكتابة قد يكون من المنصف الظن بأن ترجمة ل         

  ٢٣٦."الحاالت
وأخيرا أجابت المحكمة بالنفي على السؤال عما إن كان هناك أي تبرير ممكن لهذا االنتهـاك                

والتي تنص على أن الحقوق والحريات المكفولة فـي         ،   من الميثاق  ١الظاهر من أول وهلة تحت المادة       
المعقولة التي ينص عليها القـانون التـي يمكـن إثبـات            أن تخضع إال لتلك الحدود      "الميثاق ال يمكن    

ويستحق تلخيص القاضي الفورست بشأن هـذه       ). أضيف التشديد " (مبرراتها في مجتمع حر وديمقراطي    
النقطة االقتباس نظرا ألن اتجاه هذه الحجة ال يقل أهمية بالنسبة للمجموعات المحرومـة األخـرى فـي        

  :يد من المساواة في الرعاية الطبيةمجتمعاتنا وهي مجموعات قد ال تستف
باالنتقـاص  "وباختصار فإني أرى أن اإلخفاق في تمويل ترجمة لغة اإلشارة ليس              -٩٤"

 لالستفادة المتساوية مـن القـانون       ١٥ من المادة    ١لحقوق الصم بموجب الفقرة     " الضئيل
 من الناس   وتثبت األدلة بوضوح أن الصم كطبقة     . بدون تمييز على أساس عاهتهم الجسدية     

ونظـرا للمركـز المحـوري      . يتلقون خدمات طبية أقل مما يتلقاها القادرين على السمع        
للصحة الجيدة في نوعية حياة جميع األشخاص في مجتمعنا فإن توفير خدمات طبية مـن               

والواضح أن الحكومة لم    . مستوى أدنى للصم تقلل بالضرورة من النوعية الشاملة لحياتهم        
ل هذه األوضاع غير المواتية من أجل إحراز هدف الحد مـن نفقـات              تثبت أنه يجب تحم   

لعاهـة مقـدمي    ‘ باسـتجابة معقولـة   ’وبكلمات أخرى لم تقم الحكومة      . الرعاية الصحية 
خطأ في الـنص    [وفى لغة الفقه القضائي في مجال حقوق اإلنسان لهذه المحاكم           . الدعوى
الصـعوبة  ’الـدعوى إلـى نقطـة       فإن الحكومة لم تستوعب احتياجات مقدمي       ] األصلي
  ٢٣٧."‘المفرطة

  
  مثال الهند: السابقة القانونية الوطنية الثانية ذات الصلة  ٣-٨

 من دستور الهند بتفسير مسهب من جانب المحكمة العليا          ٢١حظي الحق في الحياة في المادة       
، التـي تتعلـق     رينقافة واألبحاث االستهالكية وآخرين ضد اتحاد الهند وآخ       الثمركز  في الهند في قضية     

 وخلصـت   ٢٣٨.باألخطار الصحية المهنية واألمراض التي تؤثر على العاملين في صناعات األسبستوس          
الحق في الصحة والمعونة الطبية لحماية الصحة والنشاط للعامل أثناء الخدمـة أو             "المحكمة العليا إلى أن     

 ٤٣ والمـادة    ٤١ والمادة   ٣٩ المادة   من) هـ( مقترنة بالفقرة    ٢١بعد التقاعد حق أساسي بموجب المادة       
                                                           

  .٧٩-٧٨ المرجع نفسه، الفقرتان ٢٣٤
  .٨٠لمرجع نفسه، الفقرة  ا٢٣٥
  .٨٢ المرجع نفسه، الفقرة ٢٣٦
  .٩٤ المرجع نفسه، الفقرة ٢٣٧
٢٣٨ (1995) 3 Supreme Court Cases 42.  
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 ألف وكل ما يتصل باألمر من المواد وحقوق اإلنسان األساسية التي تجعل حيـاة العامـل                 – ٤٨والمادة  
  ٢٣٩".ذات معنى وذات غرض وبكرامة إنسانية

سد فجوات األمل   "ويمكن أن نالحظ دون الدخول في تفاصيل القضية أن مقدم الشكوى التمس             
ف لحماية صحة العاملين في المناجم وصناعات األسبستوس بآليـات كافيـة لتشـخيص              وتدابير االنتصا 

 وقامـت المحكمـة     ٢٤٠."، ذلك القاتل الصامت   "التهاب الرئة المزمن بسبب األسبستوس    "ومكافحة مرض   
سلسلة طويلة  "بتحليل مطول للبيانات المتاحة عن خطر التعرض لألسبستوس وخلصت إلى أنه يؤدى إلى              

بالمسـؤولية  "، وأصدرت تذكيرا بمقتضـى ذلـك        "العواقب الضارة طبيا وقانونيا ومجتمعيا    مأساوية من   
القانونية واالجتماعية لصاحب العمل أو المنتج بعدم تعريض العاملين أو المجتمع الـوطني أو المجتمـع                

  :وأضافت قائلة إن". للخطر
ـ           " ال المعرضـين أو    صاحب العمل أو الشركة ال يعفى من المسؤولية المالزمة تجاه العم

 القانونيـة واألخالقيـة     –ويتحمل صاحب العمل أو الشركة المسـؤولية        . المجتمع عموما 
 لتوفير تدابير حمائية للعمال وللجمهور أو لكل من يتعرض لآلثار الضارة            -واالجتماعية  

ومجرد اعتماد لوائح للتنفيذ ال ينطوي على معنى أو فعالية حقيقية بدون موارد             . لمنتجاتهم
  ٢٤١."مهنية وصناعية وحكومية وبدون التصميم القانوني واألخالقي على تنفيذ هذه اللوائح

 ٣٨وبعد ذلك فحصت المحكمة القضية في ضوء عدة أمور تشمل ديباجة دستور الهند والمـادتين                
جتماعية العدالة اال "وتقول الفقرة األولى من الديباجة إن جميع المواطنين في الهند يتمتعون بضمان             .  منه ٢١و

بواجـب  " المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة   "، التي تشكل جزءا من      ٣٨وتتعلق المادة   ". واالقتصادية والسياسية 
  . الحق في الحياة٢١وتحمى المادة . الدولة في ضمان وجود نظام اجتماعي لتعزيز رفاه الشعب

  :ر أن من الدستور أعلنت المحكمة في جملة أمو٣٨وفى صدد الديباجة والمادة 
يتوخى القانون األسمى العدالة كأساس له من أجل كفالة معنى الحياة وإمكانيـة             ...  -١٨"

والقانون هو الهدف النهائي لكل مجتمع متحضـر        ... العيش مع التمتع بالكرامة اإلنسانية      
ويعتبـر  ... بوصفه نظاما أساسيا في عصر معين للوفاء باحتياجـات ومطالـب زمنـه              

الحرية والمساواة واإلخاء القيم العليـا إلقامـة ديمقراطيـة المسـاواة            الدستور العدالة و  
والعدالة االجتماعية والمساواة وكرامة الشخص هـي       . االجتماعية واالقتصادية والسياسية  

والعدالة االجتماعية جهاز دينامي لتخفيـف      ... حجر الزاوية في الديمقراطية االجتماعية      
دين وأفراد القبائل والشرائح المحرومة فـي المجتمـع         معاناة الفقراء والضعفاء والمضطه   

والعدالة االجتماعيـة   . ولرفعهم إلى مستوى المساواة ليعيشون متمتعين بالكرامة اإلنسانية       
ليست فكرة بسيطة أو وحيدة في المجتمع ولكنها جانب جوهري في التغيـر االجتمـاعي               

ذلك لدفع األلم ولكي تكون حياتهم      المعقد لتخفيف ما يعانيه الفقراء الخ من عقبات وعوز و         
وبكلمات أخرى فإن هدف العدالة االجتماعية هو       . محتملة وذلك لمصلحة المجتمع عموما    

الوصول إلى درجة كبيرة من المساواة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وهـى توقـع             
ـ          . مشروع ات ويشكل توفير الضمان االجتماعي وظروف العمل العادلة واإلنسـانية وأوق

الفراغ للعامل جانبا من حقه المهم في الحياة وتحقيق التعبير الذاتي لشخصـيته والتمتـع               
بالعيش في كرامة؛ وينبغي أن توفر الدولة التسهيالت والفرص لتمكين العامل ليبلغ الحـد              
األدنى على األقل من الصحة واألمن االقتصادي والحياة المتحضرة وفـى ذات الوقـت              

  .ته وتراثه االجتماعي والثقافيتقاسم ذلك حسب طاق

                                                           
  .٧٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٩
  .٤٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٠
  . ٦٧-٦٦ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٤١
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وفى بلد نام مثل بلدنا غارق في فجوات عدم المساواة في المركز والفرصة، وهى                -١٩
فجوات يصعب سدها وتتزايد اتساعا، يمثل القانون عامال مساعدا للفقراء الـخ ومعبـراَ              

الواجـب  وال يمكن معرفـة      ... العدالة االجتماعية يساعد الفقراء على الوصول إلى سلم       
بالعدالة واهتمام الدستور   . بمعيار مطلق يتغير باستمرار حسب الزمان والمكان والظروف       

 كعملية مستمرة مرنة هو توفير العدالة لجميع شرائح المجتمع من خالل توفير             االجتماعية
التسهيالت والفرص إلزالة العقبات والكوابح التي يعانى منها الفقراء وضـمان كـرامتهم             

ولذلك فإن الدستور يفوض الدولة لتوفير العدالة لكل أعضاء المجتمع في كـل             . اإلنسانية
وينطوي مفهوم العدالة االجتماعية على المساواة من أجل إعطاء         . جوانب النشاط اإلنساني  

والعدالة االجتماعية والمساواة عنصران يستكمل . العملي‘ الحياة’المذاق والحيوية لمحتوى 
ولذلك كان حكم القـانون أداة قويـة للعدالـة          .  حيوية كل منهما   كل منهما اآلخر لضمان   

  ٢٤٢."االجتماعية من أجل تحقيق المساواة في النتائج

 من اإلعـالن العـالمي      ١وبعد ذلك أعلنت المحكمة أن ميثاق األمم المتحدة، من خالل المادة            
خص اإلنساني المتوخاة فـي     يعزز اإليمان بحقوق اإلنسان األساسية وبكرامة وقيمة الش       "لحقوق اإلنسان،   

والفقه القانوني في مسألة كنه الشخص أو فلسـفة         . المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة كأحد أجزاء الدستور      
مد نطاقها لتشمل الشخصية اإلنسانية في كامل ازدهارها بصحة         ي ٢١الحق في الحياة المتوخاة في المادة       

فظ على كرامته اإلنسـانية ويعـيش حياتـه بكرامـة           متجددة تمثل ثروة للعامل لكي يكسب عيشه ويحا       
  : وأضافت المحكمة قولها إن٢٤٣."ومساواة

 من الدستور ال يعنى مجرد الوجود الحيواني     ٢١المكفول في المادة    ‘ الحياة’تعبير    -٢٢"
فهو ينطوي على معنى أوسع بكثير يشمل الحق في . أو استمرار العمل الشاق طوال الحياة

مستوى المعيشة والظروف الصحية فـي مكـان العمـل وأوقـات            كسب العيش وتحسين    
وإذا كان الحق في العيش ال يعامل بوصفه جانبا من الحق الدستوري في الحياة              ... الفراغ

فإن أيسر طريق لحرمان شخص من حقه في الحياة هو حرمانه من وسيلة كسب عيشـه                
اة من محتواها الفعلي ومعناها     وهذا الحرمان لن يجرد فقط الحي     . إلى حد إلغاء هذه الوسيلة    

ولكنه يجعل من المستحيل االستمرار في الحياة ويزيل كل ما يمكـن أن يجعـل الحيـاة                 
ويشمل الحق في الحياة مع توفر الكرامة البشرية بعض الجوانب الدقيقـة مـن              . محتملة

اة تقاليد  وتعنى الدالالت الموسعة للحي   . الحضارة اإلنسانية التي تجعل الحياة جديرة بالعيش      
  ٢٤٤."األشخاص المعنيين وتراثهم الثقافي

  :وفى صدد حق العامل في الصحة والحياة ذكرت المحكمة بالتحديد أن
حق العامل في الصحة جانب ال يتجزأ من حقه الهام في الحياة وال يعنى ذلك فقط                  -٢٤"

هما مجرد العيش في حياة ذات معنى ولكنه يعنى أيضا الصحة القوية والنشـاط، وبـدون              
والضـرورة  . وغياب الصحة يجرد العامل من كسـب عيشـه        . يعيش العامل في تعاسة   

االقتصادية القاهرة للعمل في صناعة تعرض الصحة للخطر بسبب الحاجة إلـى كسـب              
وينبغـي  . العيش لنفسه ولمن يعولهم ال ينبغي أن تكون على حساب صحة العامل ونشاطه     

وتـوفير  .  لحمايـة صـحة العامـل      ٣٨المادة   تأمر بها    التيتوفير التسهيالت والفرص    
االختبارات الطبية والعالج الطبي يجدد صحة العامل من أجل زيادة اإلنتـاج أو كفـاءة               

واستمرار العالج أثناء الخدمة أو بعد التقاعد واجب أخالقي وقانوني ودسـتوري            . الخدمة
ة والرعايـة   ولذلك يجب القول بأن الحق في الصـح       . مالزم على صاحب العمل والدولة    

 ٤١ والمادة   ٣٩من المادة   ) هـ( مقترنة بالفقرة    ٢١الطبية حق أساسي بموجب المادة      
 من الدستور لكي تكون حياة العامل ذات معنى وغرض مع تحقـق كرامـة               ٤٣والمادة  
                                                           

  . ٦٨-٦٧ المرجع نفسه، الصفحتان ٢٤٢
  .٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٣
  .٦٩-٦٨مرجع نفسه، الصفحتان  ال٢٤٤
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ويشمل الحق في الحياة حماية صحة العامل وقوته وهو أدنى مطلـب لتمكـين              . شخصه
  ٢٤٥".الشخص من العيش في كرامة

ومن هنا كانت النتيجة أيضا أنه نظرا ألن صحة العامل وقوته جانب ال يتجزأ من حقه فـي                  
الدولة سواء كانت حكومة اتحاد أو حكومة والية أو إحدى الصناعات العامـة أو الخاصـة،                "الحياة فإن   

ت الفراغ  مطالبة باتخاذ كل اإلجراءات التي تعزز صحة العامل وقوته ونشاطه أثناء فترة االستخدام ووق             
   ٢٤٦."والصحة حتى بعد التقاعد بوصفها عناصر جوهرية أساسية للعيش في صحة وسعادة
جميع المصانع سواء   "وأصدرت المحكمة من بين مختلف التوجيهات الصادرة عنها أمرا إلى           

غطية لتوفير ت... تلك التي يشملها قانون تأمين الدولة على العاملين أو قانون تعويض العاملين أو غيرهما    
   ٢٤٧".إجبارية بالتأمين الصحي على جميع العاملين

توضح القضيتان اللتان نظرتهما المحكمة العليا في كندا والمحكمة العليا في الهند أنه 
رغم أن الحق في الصحة قد ال يكون واردا بالتحديد في القانون الوطني فإن القاضي 

لالزمة لحماية الحق في الوطني ليس مجردا بالضرورة من األدوات القانونية ا
  :الصحة للمجموعات الضعيفة

ففي كندا حدث ذلك باإلشارة إلى الحق في النفاذ المتساوي إلى الخدمات الطبية مع  •
 تفسير الحق في المساواة تفسيرا ديناميا وهادفا؛

وفى الهند حدث ذلك بتوسيع تفسير الحق في الحياة ليفهم في ضوء األحكام  •
 .تعلقة في جملة أمور بالعدالة االجتماعيةالدستورية األخرى الم

  

دور القضاة والمدعين العامين في حماية الحقـوق  .٩
ــة ــة والثقافي ــادية واالجتماعي ــدروس: االقتص ال

 المستفادة

يتضح من هذا الفصل أن المهن القانونية تؤدى دورا جوهريا في تعزيـز حمايـة الحقـوق                 
. هو دور يتسم باألهمية الخاصة في حالة أكثر شرائح المجتمع ضعفا          االقتصادية واالجتماعية والثقافية، و   

 القضاة يحجمون فيها عن البت في ادعـاءات انتهـاك هـذه             لورغم أن هناك بعض البلدان التي ال يزا       
الحقوق استنادا إلى أن هذه القضايا تندرج في سلطات الهيئة التنفيذية فإن قيام الهيئة القضائية بمثل هـذا                  

 صدد المشاكل المجتمعية ال يبدو فقط وكأنه يزداد انفصاال عن العصـر ولكنـه دور يصـعب         الدور في 
وبدون القول بأن كل قضية تتصـل بممارسـة الحقـوق االقتصـادية             . الدفاع عنه بالتحديد في القانون    

لك واالجتماعية والثقافية هي قضية صالحة للحكم القضائي فإن هذا الفصل يوضح أن كثيرا منها يصلح لذ           
وأنه إذا لم تتوفر وسائل االنتصاف القانونية الفعالة أمام الفقراء والضعفاء بالتحديد فإن هؤالء األشخاص               
أو المجموعات لن يكون أمامهم من خيار نظرا ليأسهم وحرمانهم سوى محاولة فرض القانون بأيديهم من                

  .أجل حماية أنفسهم كما حدث في قضية جنوب أفريقيا
                                                           

 من الدستور بالحق في العمل والتعليم والمساعدة العامة في بعض الحاالت؛ ٤١وتتعلق المادة . ، وأضيف التشديد٧٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٥
ي طريقة أخرى لكفالة مستوى تسعى لتضمن لكل العاملين، بموجب التشريع المناسب أو التنظيم االقتصادي أو أ" الدولة إلى أن ٤٣وتوجه المادة 

  . ٦٨، الصفحة "معيشي الئق والتمتع الكامل بوقت الفراغ والفرص االجتماعية والثقافية
  .٧٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٦
  .٧٣ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤٧
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 ت ختاميةمالحظا  .١٠

أملى علينا اتساع موضوع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وتعقيـده بالضـرورة             
واتضح من هذا الفصـل     . تضييق نطاق هذا الفصل الذي لم يبرز سوى بضعة جوانب هامة لهذه الحقوق            

مدنية والسياسية من   بالتجديد أن الرأي السائد منذ صياغة ميثاق األمم المتحدة كان يتمثل في أن الحقوق ال              
ناحية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية أخرى يترابطان ترابطا عضويا مـن أجـل               

وأكدت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضا هذا النهج المتكامل . الوفاء بهما حقا
  .الذي تم تحليله في هذا الفصل لقي تأييدا في الفقه القانوني الوطني  أنهكما

وقدمت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أيضا، من خـالل تعليقاتهـا             
العامة، تفسيرات تفصيلية لاللتزامات القانونية على الدول األطراف في صدد عدة حقوق واردة في العهد               

وهذه الدقـة القانونيـة المتزايـدة للمحتـوي         . ثقافيةالدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية وال     
التقعيدي لهذه الحقوق يتيح أداة مطلوبة ومفيدة ال للحكومات وحدها ولكن للقضاة الوطنيين أيضا سـواء                

  .في تفسير وتطبيق العهد نفسه أو تفسير وتطبيق أشكال أخرى من التشريعات
نونية الحكومية بحماية الحقوق االقتصادية     ومع ذلك فإن هذا التعريف المتطور لاللتزامات القا       

واالجتماعية والثقافية يجب بالضرورة أن يقترن بتصميم راسخ للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية ألنه              
من المرجح أن تصبح الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مجرد وعود فارغة بدون الحماية الفعالة              

  .استنادا إلى حكم القانونللحقوق المدنية والسياسية 
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  الفصل الخامس عشر.......
الحماية واإلنصاف لضحايا 
الجريمة وانتهاكات حقوق 

..........................اإلنسان
  
 األهداف المتوخاة 

  توعية المشاركين باآلثار التي تتركها الجريمة وانتهاكات حقوق اإلنسان على الضحايا • 
ائمة التي تنظم الحماية واإلنصاف لضحايا تعريف المشاركين بالقواعد القانونية الدولية الق •

  الجريمة وانتهاكات حقوق اإلنسان 
تعيين الخطوات التي يجب أن تتخذها الدول لتوفير اإلنصاف والحماية لضحايا الجريمة  •

 وانتهاكات حقوق اإلنسان 

زيادة إدراك المشاركين إلمكاناتهم بصفتهم قضاة ومدعين عامين ومحامين في حماية ضحايا  •
 جريمة وانتهاكات حقوق اإلنسان ال

  
  

 أسئلة 

  ما هي في رأيكم احتياجات ضحايا الجريمة العادية ومشاكلهم واهتماماتهم؟ • 
أو اإلنصاف في بلدكم لضحايا الجريمة العادية؟ يرجى تقديم أمثلة /ما هو نوع الحماية القانونية و •

  املة من جانب المجرمين العاديين؟مثل قضايا األشخاص الذين تعرضوا لتجاوزات أو سوء المع
هل يواجه ضحايا الجريمة أية مشاكل خاصة في البلد الذي تمارسون فيه مسؤولياتكم  •

  المهنية؟
  وفى هذه الحالة ما هي المشاكل وماذا يجرى القيام به لعالج الحالة؟ •
هل هناك أي مجموعات ضعيفة بصفة خاصة من الضحايا في بلدكم مثل النساء واألطفال  •

  لذين تعرضوا لهذه لالعتداء؟ا
 وفى هذه الحالة ماذا يجرى القيام به لحمايتهم عندما يبلغون عن اسم مرتكب هذا االعتداء؟ •
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 )تابع (أسئلة 

ما هي التدابير، إن وجدت، المتخذة في البلد الذي تعملون فيه للمساعدة على حماية الشهود  • 
  هم للخطر بعد شهادتهم؟اآلخرين مثل المخبرين الذين قد تتعرض حيات

أو سبل االنتصاف الموجودة في بلدكم للفئات التالية من /ما هو نوع الحماية القانونية و •
  األشخاص، بين مجموعات أخرى، في حالة انتهاكات حقوق اإلنسان؟

     المحتجزون الذين يعتبرون احتجازهم تعسفيا؛-
  لتحديد النساء واألطفال؛    المحتجزون الذين يخضعون لسوء المعاملة ومنهم با-
     األشخاص في الحجز االنفرادي؛-
     الضحايا أو األفراد الذين يعولونهم في حاالت االختطاف والقتل بدون محاكمة؛-
   مرتكبو الجرائم الذين لم يتمتعوا بالضمانات األساسية لإلجراءات القانونية الواجبة أثناء -

  المحاكمة؛
ن تعرضوا لالعتداء الحكومي أو المجتمعي أو المنزلي أو التهديد    النساء واألطفال الذي-

  بهذا االعتداء؛
   األشخاص الذين يتعرضون للتمييز على أساس الجنس أو التمييز العنصري أو غيره -

  من أنواع التمييز؛
هل يواجه ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أية مشاكل خاصة في البلد الذي تمارسون فيه  •

  م المهنية؟مسؤولياتك
  وفى هذه الحالة ما هي هذه المشاكل وماذا يجرى القيام به لعالج الحالة؟ •
  هل هناك أي مجموعات ضعيفة بوجه خاصة في هذا الصدد في بلدكم؟ •
 وفى هذه الحالة ما هي هذه المجموعات وما هي مشاكلهم وماذا يجرى عمله لمساعدتهم؟  •

أو محامين في كفالة فعالية الحماية /ين وأو مدعين عام/كيف تنظرون إلى دوركم كقضاة و •
  وسبل االنتصاف  لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان؟

ما هي آراؤكم بشأن قوانين العفو أو اإلعفاء من العقاب التي تعنى عدم محاكمة مرتكبي  •
 الجرائم وانتهاكات حقوق اإلنسان عن أعمالهم غير القانونية؟

 

     
 الصكوك القانونية ذات الصلة 
  الصكوك العالمية 

  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •
  ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،  •
  ١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  •
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 )تابع (الصكوك القانونية ذات الصلة 
  ١٩٧٩ء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية القضا • 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب •
  ١٩٨٤الحاطة للكرامة، 

  ١٩٨٩اتفاقية حقوق الطفل،  •
 منع بروتوكول، و٢٠٠٠اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،  •

  .عاقبة االتجار األشخاص والسيما النساء واألطفال الملحق باالتفاقيةوقمع وم
*****  

  ١٩٤٨اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،  •
إعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة،  •

١٩٨٥  
  ١٩٩٣إعالن وبرنامج عمل ڤيينا،  •

  الصكوك اإلقليمية
  ١٩٨١ لحقوق اإلنسان والشعوب، الميثاق األفريقي •
  ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة،  •
  ١٩٥٠االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان،  •
  ١٩٨٣االتفاقية األوروبية لتعويض ضحايا الجرائم العنيفة،  •

***** 

 المقدمة من اللجنة الوزارية إلى الدول األعضاء في مجلس ١١) ٨٥(التوصية رقم ت •
 ١٩٨٥أوروبا بشأن وضع الضحية في إطار القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية، 

  
  
 

 مقدمة  .١ 

يعالج هذا الفصل قضيتين تتميز كل منهما عن األخرى في األساس ولكنهما تتصالن أيضـا               
واإلنصاف لضحايا الجريمة من ناحية، والحمايـة واإلنصـاف لضـحايا           اتصاال واضحا، وهما الحماية     

وعموما يقوم بارتكاب الجرائم التقليديـة أشـخاص بصـفتهم          . انتهاكات حقوق اإلنسان من ناحية أخرى     
الخاصة ضد قانون العقوبات الوطني وال تتحمل الحكومات، من ناحية المبدأ، أي مسؤولية عن السـلوك                

أما األفعال التي تشكل انتهاكات لحقوق اإلنسان فترتكبهـا         . نطوى عليه هذه الجرائم   غير القانوني الذي ت   
أجهزة أو أشخاص باسم الدولة أو نيابة عنها، مثل ما يصدر عن الحكومة أو البرلمـان أو المحـاكم أو                    

ولكن الحكومات، كما سيتضـح     . المدعين العامين أو ضباط الشرطة وغيرهم من مسؤولى إنفاذ القانون         
وقد تشكل هـذه األفعـال      . أدناه، قد تكون مسؤولة في حاالت محددة عن أفعال األفراد بصفتهم الخاصة           

أو بموجـب   /انتهاكات للحقوق والحريات األساسية لألشخاص بموجب قانون حقوق اإلنسـان الـدولي و            
ايا الجريمـة   ولكن ال مجال إلنكار أن هذا التمييز بـين ضـح          . التشريعات الدستورية أو العادية المحلية    
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وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان قد ال يكون واضحا في كل الحاالت ولكنه يمثل نقطة انطالق مناسـبة                 
  .لعرض المشاكل القانونية التي يعالجها هذا الفصل

وبعد هذا التوضيح من المهم أال يغيب عن البال طوال قراءة هذا الفصل أن ضحايا الجريمـة                 
تركون إلى حد ما في كثير من االهتمامات واالحتياجـات، مثـل احتمـال              وانتهاكات حقوق اإلنسان يش   

الحاجة إلى الرعاية الطبية، بما في ذلك المساعدة في مواجهة المشاكل النفسية والتعويض عن الخسـارة                
وهكذا يمكن النظر إلى المبادئ التي نعالجها أدناه        . أو المساعدة الخاصة  /المالية ومختلف أشكال الحماية و    

ما يتصل بضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق اإلنسان على أنها مبادئ يعزز كل منها اآلخر كلما تعـين                 في
  .وضع تقييم الحتياجات الضحية واالستجابة الكافية من جانب المجتمع لهذه االحتياجات

وينبغي كذلك أن يالحظ أنه يستحيل في مثل هذا اإلطار المحدود تقديم بيان وتحليل شـاملين                
ياجات ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق اإلنسان واالستجابة للضحايا بما في ذلـك وضـع بـرامج                الحت

ومع زيادة االهتمام الذي يتركز على حقوق الضحايا في السنوات األخيرة تـم القيـام               . خاصة بالضحايا 
هم مـن   بأبحاث كثيرة يمكن أن تساعد وتحفز الممارسين القانونيين واألخصائيين االجتمـاعيين وغيـر            

المجموعات المهنية التي قد تطالب بمساعدة ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق اإلنسان للتغلب على اآلثار              
 المنشـور ولالطالع على قائمة مقترحة بالمراجع بشأن هذه المسألة انظر          . السلبية لألفعال غير القانونية   

  .١رقم 
*****  

ومع ذلك فـإن    . نتصاف لضحايا الجريمة   من هذا الفصل الحماية وسبل اال      األوليعالج الجزء   
القانون الدولي كما سيتبين ال ينظم بالتفصيل مسألة الحماية وسبل االنتصاف لضحايا الجريمـة العاديـة                
رغم بذل محاوالت لزيادة التركيز على محنة الضحايا من أجل تشجيع الحكومات على تقديم قدر كـاف                 

 يستعرض الفصل القواعد المحدودة القائمـة فعـال بأمـل    وسوف. من المساعدة والعون لهؤالء الضحايا    
إمكانية الحفز على مزيد من المناقشة للمشاكل التي تواجه ضحايا الجريمة، مـع العلـم بـأن الغـرض                   
األساسي هو زيادة إدراك المشاركين ألهمية إيالء االعتبار الواجب لمشاعرهم واحتياجاتهم ومصـالحهم             

  .ئيةفي جميع مراحل العملية القضا
وينبغي أن يشار باإلضافة إلى ذلك إلى أن الجرائم التقليدية ال تشمل فقط الجـرائم التقليديـة                 
بشكل خاص مثل سوء المعاملة والقتل واالتجار واالعتداء الجنسي وغيره من أشكال االعتداء والسـرقة               

والفساد وكذلك تشـمل    وسرقة الممتلكات وما إلى ذلك ولكنها تشمل أيضا مختلف أنواع الجريمة المنظمة             
 ومن ناحية أخرى لن يكون من الممكن أن         ١.على سبيل المثال الفئة الحديثة نسبيا من الجرائم اإللكترونية        

نعالج بالتفصيل مختلف االهتمامات التي تقوم أو قد تقوم لدى مختلف فئات الضحايا، ولذلك فإن الفصـل                 
  . ات عامة نسبياسيقتصر في معالجته على مشاكل ضحايا الجريمة بعبار

 من الفصل في القواعد الدولية التي تحكم الواجبات القانونية على الـدول             الثانيوينظر الجزء   
وفى هذا الصدد توجد بعض القواعد      . لتوفير الحماية واإلنصاف الفعالين لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان       

في السـوابق القانونيـة الكثيـرة       الواضحة نسبيا في قانون حقوق اإلنسان الدولي والتي زادت وضوحا           
 تكفـل وسيحلل هذا الفصل وبالتحديد الواجب القانوني بشكل عام للـدول لكـي             . لهيئات الرصد الدولية  

 إنصـاف سبل   انتهاكات حقوق اإلنسان وتوفير      منعالحماية الفعالة لحقوق اإلنسان وواجباتها المحددة في        
ومالحقتهـا   في هـذه االنتهاكـات       والتحقيق شخص   الدعاءات انتهاك حقوق اإلنسان ألي     محلية فعالة 

                                                           
نظر  لة ا سأ لم شأن هذه ا ب ية  ل عاهدة دو لى م لالطالع ع الموقعة في ) ١٨٥ة، سلسلة المعاهدات األوروبي (اتفاقية بشأن الجريمة السيبرانية  

واالتفاقية مفتوحة للتوقيع من جانب الدول األعضاء في مجلس أوروبا ومن جانب الدول غير . ٢٠٠١نوفمبر / تشرين الثاني٢٣بودابست في 
قل ثالث وتتطلب االتفاقية خمس تصديقات تشمل على األ. األعضاء التي شاركت في صياغتها وهى مفتوحة النضمام الدول غير األعضاء األخرى

 كانت ألبانيا هي البلد الوحيد الذي صدق على االتفاقية؛ ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٣وحتى . دول أعضاء في مجلس أوروبا لكي تدخل حيز التنفيذ
  .int.coe.conventions://httpانظر 



  حماية وإنصاف ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق اإلنسان- الفصل الخامس عشر

 ٦٧٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

على  اإلفالت من العقاب  ويناقش الفصل أيضا مسألة     .  للضحايا المعنيين  اإلنصافوتوفير   والمعاقبة عليها 
وأخيرا يعرض الفصل توصيات تتعلق بدور المهن القانونية في توفير الحمايـة            . انتهاكات حقوق اإلنسان  

  .تهاكات حقوق اإلنسان وينتهي ببعض المالحظات الختاميةواإلنصاف لضحايا الجريمة وان
  

 حماية وإنصاف ضحايا الجريمة  .٢ 
  

  األحكام القانونية ذات الصلة ١-٢
  

  على الصعيد العالمي ١-١-٢
رغم أنه ال توجد اتفاقية عالمية تعالج حقوق ضحايا الجرائم التقليدية فقد اعتمدت الجمعية العامة               

اإلعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال           ١٩٨٥لألمم المتحدة في    
، ووافق مؤتمر األمم المتحدة السابع المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين على هذا النص بتوافق               السلطة
ودعـا المجلـس   . ٣ندليل الممارسين في صدد تنفيذ اإلعـال    ولتعزيز تنفيذ هذا اإلعالن تم إعداد        ٢.اآلراء

 مـؤتمر   ١٩٩٠مايو  / أيار ٢٤ المؤرخ في    ١٩٩٠/٢٢االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة بموجب قرار       
   ٤.األمم المتحدة الثامن المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين لتوزيع الدليل على نطاق واسع

حدد حقوق الضـحايا    ويضع اإلعالن تعريفا لفكرة ضحية الجريمة وإساءة استعمال السلطة وي         
وسيكون القسم الـذي يعـالج      . في النفاذ إلى العدالة والمعاملة العادلة وإعادة الحق والتعويض والمساعدة         

  . أدناه ٣ضحايا إساءة استعمال السلطة موضع النظر في الفرع 
تنطبق دون تمييـز    "وكما أشير في دليل الممارسين فإن المبادئ األساسية الواردة في اإلعالن            

 وباإلضافة إلى   ٥".لى جميع البلدان في جميع مراحل التنمية وكل النظم كما تنطبق على جميع الضحايا             ع
تفرض مسؤوليات مناظرة على الحكومة المركزية والمحلية وعلى المكلفين بتنفيذ نظام العدالة            "ذلك فإنها   

 مـن   ٣ وتعلـن الفقـرة      ٦."الجنائية والوكاالت األخرى التي تتصل بالضحايا وعلى الممارسين األفـراد         
  :اإلعالن صراحة أن

تنطبق األحكام الواردة في هذا اإلعالن على الجميع بدون تمييز من أي نوع مثل التمييز               "
على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الجنسية أو الـرأي                  

قافية أو الملكية أو المولـد أو       السياسي أو غيره من اآلراء أو المعتقدات أو الممارسات الث         
  ."المركز األسرى أو األصل االثنى أو االجتماعي أو العكس

اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة الجريمة     وأخيرا، فإنه مما يثير االهتمام أن يالحظ أنه رغم أن           
م تكن سارية   ، ل ٢٠٠٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥، التي اعتمدتها الجمعية العامة في       المنظمة عبر الوطنية  

 في صـدد    ٢٥ فإن هذه االتفاقية تتضمن أحكاما محددة في المادة          ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٤المفعول في   
                                                           

 العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، ، استعمال وتطبيق إعالن المبادئ األساسية لتوفيرE/CN.15/1997/16 انظر وثيقة األمم المتحدة ٢
  .١مذكرة من األمين العام، الفقرة 

، المرفق، دليل الممارسين في صدد تنفيذ إعالن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة A/CONF.144/20 وثيقة األمم المتحدة ٣
  ).، المرفق، دليل الممارسينA/CONF.144/20يقة األمم المتحدة ويشار إليه فيما بعد باسم وث(استعمال السلطة 

  .A/CONF.144/20 وثيقة األمم المتحدة ٤
  .١، الفقرة ٣، المرفق، دليل الممارسين، الصفحة A/CONF.144/20 وثيقة األمم المتحدة ٥
  .٢، الفقرة ٣ المرجع نفسه، الصفحة ٦
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 منع وقمع االتجار باألشـخاص وخاصـة        لوبروتوك من   ٦وتتضمن المادة   ". مساعدة وحماية الضحايا  "
مساعدة وحمايـة   "ال في صدد     والمعاقبة عليه، الملحق بتلك االتفاقية، قواعد أكثر تفصي        النساء واألطفال 

ولكـن نظـرا    . ٢ رقم   المنشورويمكن االطالع على نص هذه األحكام في        ". ضحايا االتجار باألشخاص  
 إال على   ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٤ألن االتفاقية المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية لم تحصل حتى           

ز التنفيذ فلن تناقش هذه االتفاقية بعد ذلك في          تصديقا من التصديقات األربعين المطلوبة لكي تدخل حي        ١٥
  .بروتوكول دولة قد صدقت على ال١٢وحتى ذلك التاريخ نفسه كانت . هذا الفصل

  
  الصعيد اإلقليمي ٢-١-٢

االتفاقيـة   ١٩٨٣على الصعيد اإلقليمي أبرمت الدول األعضاء في مجلس أوروبا في عـام             
وحتـى  . ١٩٨٨فبراير  / شباط ١لتي دخلت حيز التنفيذ في      ، ا األوروبية لتعويض ضحايا الجرائم العنيفة    

 وقد  ٧. تصديقا وانضماما  ١٥ كانت هذه االتفاقية قد حصلت على ما مجموعه          ٢٠٠٢يونيه  /  حزيران ٢٣
يجب أن تكون اهتماما دائما في      "تمت صياغة هذه المعاهدة استجابة لتزايد اإلدراك بأن مساعدة الضحايا           

وتشمل هـذه المسـاعدة     . مة على قدم المساواة مع المعاملة الجنائية للمجرمين       السياسات المتعلقة بالجري  
 واعتبر مـن   ٨."تدابير تهدف إلى تخفيف األلم النفسي وكذلك توفير الجبر للضحايا عن إصاباتهم الجسدية            

كبح الصراع االجتماعي الناجم عن الجريمة وتسهيل تطبيق        "الضروري أيضا تعويض الضحية من أجل       
   ٩".رشيدة وفعالة في صدد الجريمةسياسة 

ومن االهتمامات التي تقوم عليها االتفاقية وضع مخطط للتعويض يسـمح للـدول بـالتحرك               
لتعويض الضحية أو من يعوله من األفراد الذين يندر حصولهم على تعويض عندما ال يتم القبض علـى                  

 وكان أحد االهتمامات األخرى هو      ١٠.تمرتكب الجريمة أو في حالة اختفائه أو بسبب عدم توفر اإلمكانيا          
  ١١.زيادة حماية األجانب الذين يتنقلون بين الدول األعضاء في مجلس أوروبا

على علـم   "ويتعين أن تظل اللجنة األوروبية المعنية بمشاكل الجريمة والتابعة لمجلس أوروبا            
ألمين العام لمجلس أوروبـا     ويتعين على الدول األطراف أن تحيل إلى ا       " بكل ما يتصل بتطبيق االتفاقية    

" أية معلومات ذات صلة عن األحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمسائل التـي تغطيهـا االتفاقيـة                "
  ).١٣المادة (

التعـويض  ولالطالع على مزيد من تفاصيل المبادئ التي تضعها االتفاقية والتي تقتصر على             
  .أدناه ٣-٤-٢ و ٢-٢انظر القسمين الفرعيين 

 بشأن وضع الضحية فـي إطـار القـانون الجنـائي            ١١) ٨٥(التوصية رقم ت     وبموجب
، قامت اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا بتوسيع الحاجة إلى حماية ضحايا الجريمـة             واإلجراءات الجنائية 

بعين االعتبـار   "الذين قد يعانون من ضرر جسدي ونفسي ومادي واجتماعي ويتعين أن تؤخذ احتياجاتهم              
 وتعلن ديباجة التوصية أن تشغيل نظام العدالة الجنائية         ١٢". أكبر طوال مراحل عملية العدالة الجنائية      بقدر

يجـب أن تكـون إحـدى الوظـائف         "وأنه  " ينحو في بعض األحيان إلى زيادة ال تقليل مشاكل الضحية         "
                                                           

  .int.coe.conventions://httpمكتب المعاهدات في الموقع ، في ١١٦ انظر سلسلة المعاهدات األوروبية رقم ٧
 انظر التقرير التفسيري عن االتفاقية األوروبية بشأن تعويض ضحايا الجرائم العنيفة، ٨

htm.116/Html/Reports/en/treaty/int.coe.conventions://http )فيما ويشار إليه (١، الفقرة ١، الصفحة )موقع مجلس أوروبا في شبكة الويب 
يشكل صكا يتضمن تفسيرا معتمدا لالتفاقية رغم أنه قد يسهل بطبيعته تطبيق األحكام "ولكن هذا التقرير التفسيري ال ). بعد باسم التقرير التفسيري

  .٢، الفقرة ١، الصفحة "الواردة فيها
  . ٧، الفقرة ٣ المرجع نفسه، الصفحة ٩
  . ١، الفقرة ١ المرجع نفسه، الصفحة ١٠
  . ٣، الفقرة ٢ نفسه، الصفحة  المرجع١١
  . الفقرتان الخامسة والسابعة من الديباجة١٢
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من المهم أيضا تعزيز    "وأنه  " األساسية للعدالة االجتماعية هي الوفاء باحتياجات الضحية وحماية مصالحها        
 وباإلضافة إلـى    ١٣."ثقة الضحية في العدالة الجنائية وتشجيع الضحية على التعاون وخاصة بصفة شاهد           

ال يتعين أن تتعارض بالضرورة مع األهداف األخرى للقانون الجنـائي   "ذلك فإن تدابير مساعدة الضحايا      
إعادة تأهيل المجرمين بل إنها قـد تسـاعد فـي           واإلجراءات الجنائية، مثل تعزيز المعايير االجتماعية و      

الواقع على تحقيق هذه األهداف األخرى وعلى التوصل في النهايـة إلـى المصـالحة بـين الضـحية                   
" تستعرض تشريعاتها وممارسـاتها   " ولذلك طلب من الدول األعضاء في مجلس أوروبا أن           ١٤".والمجرم

  : تتصل بما يليوفقا للخطوط التوجيهية الواردة في التوصية والتي
   الشرطةعلى صعيد 
  االدعاء 
  أخذ أقوال الضحية 
  إجراءات المحكمة 
  مرحلة التنفيذ 
 حماية الخصوصية  

  الحماية الخاصة للضحية 
  مخططات حل النزاع 
  األبحاث 

وسيتم معالجة التوصيات المتصلة بالمراحل السبعة األولى من هذه المراحـل إلدارة العدالـة              
ومن ناحية أخرى لن يناقش هذا الفصل حل النزاع وتشـجيع مواصـلة        . ئم أدناه الجنائية في السياق المال   
ولكن ينبغي أن يالحظ أن الوساطة بين المجرم والضحية يمكن، خاصـة فـي              . األبحاث في هذا المجال   

. حالة الجرائم األقل نسبيا، أن تمثل طريقة جذابة لمتابعة العدالة والتعامل مع السلوك غيـر االجتمـاعي                
لك فإن مزايا وعيوب اللجوء إلى مخططات حل النزاع في مجال العدالة االجتماعية تنطوي علـى                ومع ذ 

  .مناقشة متعددة األبعاد تخرج عن نطاق هذا الفصل
  

  مفهوم الضحية ٢-٢
 من اإلعالن بشأن المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمـة وإسـاءة             ١تقول الفقرة   

  " الضحايا"بمصطلح استعمال السلطة إنه يقصد 
األشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو "

المعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتـع بحقـوقهم              
ة فـي   األساسية، عن طريق أفعال أو حاالت إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافـذ            

  ".الدول األعضاء، بما فيها القوانين التي تحرم اإلساءة الجنائية الستعمال السلطة

ويشمل هذا التعريف فئات كثيرة من األضرار التي يعانى منها األشـخاص نتيجـة السـلوك                
اإلجرامي، وتتراوح من اإلصابة الجسدية والنفسية إلى الضرر المالي أو غيره مـن أشـكال الضـرر                 

                                                           
  . الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الديباجة١٣
  . الفقرة السادسة من الديباجة١٤
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ض النظر عما إن كانت اإلصابة أو الضرر موضع الحديث نتيجة سلوك إيجابي أو عدم القيام                بحقوقهم بغ 
  .بفعل

بصـرف  " من اإلعالن، يمكن اعتباره ضـحية        ٢والمهم أن أي شخص، كما جاء في الفقرة         
النظر عما إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قُدم إلى المحاكمة أو أدين، وبصرف النظر                   

  :وكما جاء في نفس المادة". لعالقة األسرية بينه وبين الضحيةعن ا
أيضا، حسب االقتضاء، العائلة المباشرة للضحية األصـلي أو         ‘ الضحية’يشمل مصطلح   "

األفراد الذين يعولهم مباشرة واألشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة            
  ."الضحايا في محنتهم أو لمنع اإليذاء

 أعاله فإن أحكام اإلعالن تنطبق، كما جاء فـي          ١-١-٢كما جاء في القسم الفرعي      وأخيرا، و 
، وتمشيا تماما مع مبدأ المساواة وحظر التمييز بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي الذي يعالجه               ٣الفقرة  

ب الفصل الثالث عشر من هذا الدليل، دون تمييز من أي نوع لألسباب المذكورة فـي الفقـرة أو ألسـبا                   
  .أخرى

*****  
وال تتضمن االتفاقية األوروبية لتعويض ضحايا الجرائم العنيفـة تعريفـا صـريحا لمفهـوم               

وكما يتضح من عنوان االتفاقية فإن إطارها محدود إلى حد ما من ناحية أنها ال تلـزم الدولـة                 " الضحية"
". امل من مصادر أخـرى يكون التعويض غير متوفر بالك "على تقديم تعويض لضحايا الجريمة إال عندما        

  : ذلك فإن الفئتين التاليتين من الضحايا هما وحدهما المؤهلتان للحصول على التعويضإلىوباإلضافة 
الذي يعانون من إصابة جسدية خطيرة أو انتقاص في الصحة يعزى مباشرة إلى جريمة متعمدة من " 

 "جرائم العنف

 الفقرتان الفرعيتان   –" جة جريمة من هذه الجرائم    األفراد الذين يعولهم األشخاص الذين يموتون نتي      " 
  ٢ من المادة ١من الفقرة ) ب(و) أ(

ومع ذلك يمكن ألغراض االتفاقية هو أن يكون الضحية من أصيب أو قتل عند محاولة منـع                 
  ١٥".مساعدة الشرطة في منع جريمة أو إلقاء القبض على المذنب أو مساعدة الضحية"جريمة أو عند 

 ال تنص االتفاقية على حق التعويض في صدد السـلوك اإلجرامـي             ٢ المادة   وكما يتضح من  
عموما ولكن في صدد الجريمة العنيفة وحدها كما أنه ال يتوخى أي نوع آخـر مـن أنـواع المعونـة                     

وهذا اإلطار الضيق إلى حد ما يبدو وكأنه يحد من أثـر            . والمساعدة لألشخاص الذين يتعرضون لإليذاء    
حية توفير دعم بناء لضحايا الجريمة وهو دعم ينبغي أن يتاح في كل أرجاء نظام العدالـة                 االتفاقية من نا  

 الصادرة عن اللجنة الوزارية بشأن وضع الضحية في إطـار           ١٩٦٥ومع ذلك فإن توصية عام      . الجنائية
في معالجـة   القانون الجنائي واإلجراءات الجنائية تعتنق، رغم أنها غير ملزمة قانونيا، نهجا أكثر شموال              

المشاكل التي يواجهها ضحايا الجريمة، وهو نهج يهتم بالضحية ويغطى كل مراحل اإلجراءات الجنائيـة               
  .من مستوى الشرطة إلى مرحلة التنفيذ ويراعى احتمال الحاجة إلى توفير حماية خاصة للضحية

*****  
مـة ال تقتصـر     ومن المهم أن يدرك أعضاء المهن القانونية أن اآلثار علـى ضـحايا الجري             

ضياع الوقت للحصـول علـى      "بالضرورة على اإلصابة الجسدية وفقد الممتلكات ولكنها قد تشمل أيضا           
 وباإلضافة إلى ذلك فإن الضحايا قد يعانون على المستوى          ١٦".اإلنصاف المالي واستبدال السلع المعطوبة    

                                                           
  .٢٠، الفقرة ٦ التقرير التفسيري، الصفحة ١٥
  .٥، الفقرة ٣ ، المرفق، دليل الممارسين، الصفحةA/CONF.144/20 وثيقة األمم المتحدة ١٦
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دمة أو التشويش الحسي أو حتى      النفسي من اإلحساس بعدم التصديق، وهو رد فعل قد تعقبه حالة من الص            
 والواقع أنه عندما يبحث الضحايا عن سبب للجريمة فإنهم قد يشعرون هم بالـذنب               ١٧.الخوف والغضب 

 ورغم أن ردود الفعل للجريمة تختلف من شخص آلخر وأن الناس جميعا ال يعانون مـن                 ١٨.عما حدث 
ثر على كل شخص، وربما يؤدى عـدم        آثار خطيرة أو طويلة األجل فإن رد الفعل العاطفي يمكن أن يؤ           

االستجابة أو االستجابة غير الكافية لهذه المشاعر من جانب السلطات المسؤولة إلى تفاقم مشاعر الغضب               
   وكما يالحظ في دليل الممارسين، ١٩.والخوف

يتوقف حل الصراعات حال سلميا ومنظما على إظهار التعـاطف واالحتـرام لكرامـة              "
  ٢٠." الوفاء بتوقعاتهمالضحايا وذلك من خالل

  
  معاملة الضحايا في إطار إقامة العدل ٣-٢

تمثل المحاوالت الجارية حتى اآلن على الصعيد الدولي لتحسين وضع الضحايا فـي إطـار               
إقامة العدل اعترافا بأن نظم العدالة الوطنية كانت تركز في كثير من األحيان علـى المجـرم وعالقتـه                   

ورغم أن القانون الدولي ال يـزال يحبـو فـي           . حتياجات ومصالح الضحايا  بالدولة مع استبعاد حقوق وا    
مراحله األولى في هذا المجال فقد تم صياغة بعض الخطوط التوجيهية المفيدة التـي سـنعالجها أدنـاه                  

  .بالترتيب المنطقي حسب أهميتها في التشغيل العملي لنظام إقامة العدل
ى ينبغي عموما أن يكون كفالة شعور األشخاص الـذين          وقد يقال من البداية أن االهتمام األول      

ولذلك فقد يكون من المهم دائما أال يغيب عـن          . انتهكت حقوقهم بطريقة أو أخرى بأن العدالة قد تحققت        
البال أنه لكي يمكن تجنب المزيد من إحباط اآلمال لدى ضحايا الجريمة يجب على كل شخص يعمل في                  

إذ أن عـدم    . ى االحترام والفهم الهتمامات واحتياجات ومصـالح الضـحايا        نظام العدالة الجنائية أن يبد    
  ٢١.التفكير واالفتقار إلى المراعاة قد يؤديان دون داع إلى زيادة آالم الضحايا وخيبة أملهم

ومن الجوهري أيضا من أجل كفالة تحقيق العدالة لألشخاص الذين يعـانون مـن الشـعور                
 مـن إعـالن المبـادئ    ٥وكما جاء في الفقرة . ليات القضائية واإلداريةباإليذاء أن يتم إنشاء وتعزيز اآل 
من الحصول على اإلنصاف من خالل اإلجـراءات الرسـمية أو غيـر             "األساسية ينبغي تمكين الضحايا     

تعريـف  "وكما جاء في هذا الحكم نفسـه ينبغـي       ". الرسمية العاجلة والعادلة وغير المكلفة وسهلة المنال      
وكما سيتضح أدناه يشكل هذا الواجب في       ". م في التماس اإلنصاف من خالل هذه اآلليات       الضحايا بحقوقه 

  .تعريف الضحايا جانبا جوهريا من مسؤوليات مختلف سلطات إنفاذ القانون تجاه ضحايا الجريمة
  

  معاملة الضحايا من جانب الشرطة ١-٣-٢
ادة من خالل الشـرطة وقـد       بعد ارتكاب الجريمة يكون أول اتصال للضحية بنظام العدالة ع         

واستجابة الشرطة في هذا اللقاء األول قد ترتب        . يستمر هذا االتصال لفترة طويلة أثناء العملية القضائية       
ولذلك كان دور الشرطة حاسما في      . أثرا حاسما على موقف الضحية تجاه نظام العدالة الجنائية بحد ذاته          

  ٢٢.هذه المرحلة المبكرة من العملية الجنائية

                                                           
  . ٦، الفقرة ٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٧
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٨
  .١١ والفقرة ٨و٧، الفقرتان ٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٩
  . ٩، الفقرة ٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠
  . ٣١، الفقرة ١٠ المرجع نفسه، انظر الصفحة ٢١
  .٣٦، الفقرة ١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢
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وال يتضمن إعالن المبادئ األساسية إرشادا كبيرا بشأن سلوك الشرطة بحد ذاتهـا رغـم أن                
وهى قاعدة تتسم بنفس القـدر      " برأفة واحترام لكرامتهم  " تعلن عموما أنه ينبغي معاملة الضحايا        ٤الفقرة  

لتي تقول بأن    ا ١٦واإلشارة الصريحة الوحيدة إلى الشرطة ترد في الفقرة         . من الصحة في حالة الشرطة    
موظفي الشرطة يشكلون إحدى المجموعات التي ينبغي أن تتلقى التدريب لتوعيتهم باحتياجات الضـحايا              

  .والمبادئ التوجيهية لضمان تقديم المعونة المناسبة والفورية
 التي ينبغي تفسيرها على أنها تنطبق أيضـا علـى تحقيقـات             ٦ومع ذلك وكما تقول الفقرة      

ينبغي تسهيل استجابة اإلجراءات القضائية واإلدارية الحتياجـات الضـحايا          "، فإنه   الشرطة في الجريمة  
  في جملة أمور، " باتباع ما يلي

تعريف الضحايا بدورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وسيرها، وبالطريقة التـي يبـت بهـا فـي              " 
 الفقـرة  –" معلومـات قضاياهم، والسيما حيث كان األمر يتعلق بجرائم خطيرة وحيثما طلبوا هذه ال    

  ؛)أ(٦
إتاحة الفرصة لعرض وجهات نظر الضحايا وأوجه قلقهم وأخذها فـي االعتبـار فـي المراحـل                 " 

المناسبة من اإلجراءات القضائية، حيثما تكون مصالحهم عرضـة للتـأثر وذلـك دون إجحـاف                
  ؛)ب(٦ الفقرة –" بالمتهمين وبما يتمشى ونظام القضاء الجنائي الوطني ذي الصلة

  ).ج(٦ الفقرة –" وفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل اإلجراءات القانونيةت 
*****  

  :وجاء في توصية مجلس أوروبا بشأن وضع الضحية
 الجزء األول –" ينبغي تدريب ضباط الشرطة للتعامل مع الضحية بتعاطف وبطريقة بناءة ومطمئنة " 

  ؛١ألف، الفقرة -
ضحية بإمكانات الحصول على المساعدة والمشورة العمليـة والقانونيـة         ينبغي أن تعرف الشرطة ال     

  ؛٢ الجزء األول ألف، الفقرة –" والتعويض من المجرم والتعويض من الدولة
 الجزء األول   –" ينبغي أن يتمكن الضحية من الحصول على المعلومات عن نتيجة تحقيق الشرطة           " 

  ؛٣ألف، الفقرة -
دعاء ينبغي أن تعطى الشرطة بيانا واضحا وكامال بقدر اإلمكان عن           في أي تقرير إلى سلطات اال     " 

  .٤ألف، الفقرة - الجزء األول –" اإلصابات والخسائر التي وقعت على الضحية
*****  

 جانب هام في دور الشرطة هو إظهار المجاملة واالحتـرام  أولويترتب على هذه األحكام أن   
بأن الجريمة تحظى بالنظر فيها على حدة " أن الضحية يشعر ويجب على الشرطة أيضا أن تكفل    . الكافيين

وبالتالي فإنه ينبغي لضباط الشرطة، من أجل منع اإلحساس باإلحباط بين الضحايا            ". وبالطريقة الصحيحة 
أو زيادة شعورهم بالغضب والخوف وعدم األمن، أن يتجنبوا إعطاء االنطباع بأن الجريمة جريمة تافهة               

 وهكذا ينبغي أن يكون االحترام والتعاطف والفهم تجاه الضـحية           ٢٣.لتعامل معها بجدية  أو أنه ال يجرى ا    
عالمة مميزة في سلوك الشرطة في تلك المرحلة بما في ذلك استعدادهم للتحدث إلى الضحية باللغة التي                 

  . يفهمها وتجنب المصطلحات الفنية بقدر اإلمكان

                                                           
  . ٣٨، الفقرة ١١ه، الصفحة  المرجع نفس٢٣
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إعالم ضحايا الجريمة بالطرق التي يستطيعون      ، تستطيع الشرطة بسبب مركزها المتميز       ثانيا
فعلى سبيل المثال يمكن للشرطة أن تحيل       . بها الحصول على المساعدة والتعويض وأنواع العون األخرى       

الضحايا إلى وكاالت المساعدة المتخصصة، واألفضل تقديم المعلومـات لهـم فـي الشـكلين الشـفوي                 
المرحلة في حالة من االنزعاج الكامـل  ال تمكنـه مـن             والمكتوب نظرا ألن الضحية قد يكون في تلك         

 وفى هذا الصدد قد ترغب الشرطة أيضا في طمأنـة الضـحايا             ٢٤.استيعاب المعلومات الشفوية المقدمة   
  . وأن الشرطة ستبذل قصارى جهدها في تحقيق قضية الضحية٢٥بالتأكيد على أن الجريمة غير مقبولة

ام بنقل مختلف أنواع المعلومات الجوهرية للضـحايا         للشرطة وهو القي   ثالثوهناك دور هام    
واالستمرار في تقاسم المعلومات التـي تتصـل بالضـحايا وباحتياجـاتهم            . بصدد اإلجراءات القضائية  

ومصالحهم أمر يتسم باألهمية األساسية لكفالة شعور الضحايا بمشاركتهم في اإلجراءات الجنائية، وهـو              
وبالتحديد يحتاج الضحايا إلى معلومات كافية      .  نظام العدالة الجنائية   جانب ظل طويال موضع اإلهمال في     

 ومرة أخرى يكون مـن األفضـل تقـديم هـذه            ٢٦.عن الدور الذي يستطيعون القيام به في اإلجراءات       
وتحقيقا لذلك قد يكون من المفيد أن توجد أدلـة          . المعلومات إلى الضحية في صورة شفوية ومكتوبة معا       

 وفى موضوع المعلومات من المهم إعادة التأكيد على أن الضـحية ينبغـي أن               ٢٧.بعنايةإرشادية مكتوبة   
يتمكن، كما جاء في توصية مجلس أوروبا بشأن وضع الضحية، من الحصول على المعلومات عن نتيجة                

تعطى الشرطة في أي تقرير إلى سلطات االدعاء بيانا واضحا وكامال بقـدر           "تحقيق الشرطة، وأخيرا أن     
وهاتان النقطتان جوهريتـان فـي طمأنـة        ". كان عن اإلصابات والخسائر التي تعرض لها الضحية       اإلم

وقـد يـؤدى   . الضحية إلى أن مشاكله واحتياجاته تحظى بالمراعاة الواجبة من جانب السلطات المختصة        
ـ                  ذا عدم تعريف الضحية بنتيجة تحقيق الشرطة إلى تقويض ثقته في النظام الجنائي القضـائي وقـدرة ه

وباإلضافة إلى ذلك فإن سلطات االدعاء قد ال تتمكن، إال فـي            . النظام على التعامل مع الجريمة وآثارها     
حالة حصولها على معلومات تفصيلية وكافية عن آثار الجريمة علـى الضـحية المعنـى أو الضـحايا                  

د يؤدى بالضحية إلى    المعنيين، من التوصل إلى تقييم كاف لخطورة الفعل غير القانوني، وهو أيضا ما ق             
  .الشعور باإلهمال والى فقد الثقة في العملية القضائية

يجب على الشرطة في جميع األوقات إظهار االحترام والمجاملة تجاه ضحايا 
  .الجريمة

وينبغي أن تزود الشرطة ضحايا الجريمة بمعلومات عن ما هو متاح من العون 
التي تعرض لها الضحايا نتيجة والمساعدة والتعويض عن اإلصابات والخسائر 

  .الجريمة
وينبغي أن تتقاسم الشرطة المعلومات األخرى ذات الصلة مع ضحايا الجريمة، بما 
  .في ذلك المعلومات عن الدور الذي يمكن للضحايا القيام به في اإلجراءات الجنائية

ت وينبغي للشرطة أن تعرف الضحايا بنتيجة تحقيقاتها وتزويد االدعاء بمعلوما
تفصيلية عما نجم عن الجريمة ذات الصلة من أثر أو آثار على الضحايا المعنيين 

  .وما يستمر من هذه اآلثار على الضحايا
وعندما تقوم الشرطة بمعاملة الضحايا باحترام وفهم وتتقاسم مع الضحايا المعلومات 

 .يةذات الصلة فإن الشرطة تستطيع بذلك تعزيز الثقة في نظام العدالة الجنائ

 

                                                           
  .٤١-٣٩، الفقر١١ المرجع نفسه، الصفحة ٢٤
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  معاملة الضحايا من جانب االدعاء ٢-٣-٢
 بعبـارات صـريحة   مثلما حدث في حالة الشرطة نجد أن إعالن المبادئ األساسية ال يعـالج              

الطريقة التي ينبغي بها لسلطات االدعاء التعامل مع ضحايا الجريمة ولكن المبادئ العامة نفسها تنطبـق                
وأن يواصل  " برأفة واحترام لكرامتهم  "ا أن يعامل الضحايا     وهكذا يجب على االدعاء أيض    . في هذه الحالة  

وباإلضافة إلى ذلـك ولـنفس      . إعالمهم بدورهم وبنطاق اإلجراءات وتوقيتها وسيرها وبنتيجة التحقيقات       
  .األسباب المذكورة أعاله يجب على االدعاء أن يسمح للضحايا باإلعراب عن آرائهم ومصادر قلقهم

*****  
  :صية مجلس أوروبا بشأن وضع الضحيةوجاء ما يلي في تو

  
ال ينبغي اتخاذ قرار تقديري بإقامة الدعوى على المجرم بدون إيالء النظر الواجب إلـى مسـألة                 " 

 - الجـزء األول     –" تعويض الضحية، بما في ذلك أي جهد جدي في هذه االتجاه من جانب المجرم             
  ؛٥باء، الفقرة 

لمتعلق بإقامة الدعوى إال إذا أوضح الضحية أنه ال يريـد           ينبغي تعريف الضحية بالقرار النهائي ا     " 
  ؛٦ باء، الفقرة - الجزء األول –" هذه المعلومات

ينبغي أن يكون للضحية الحق في أن يطلب من السلطة المعنية إعادة النظر في قرار عـدم إقامـة     " 
 .٧رة  باء، الفق- الجزء األول -" الدعوى أو أن يكون له الحق في إقامة دعوى خاصة

*****  
وكما يالحظ في دليل الممارسين يختلف نظام العدالة الجنائية من بلد آلخر وبالتـالي يختلـف          

فعلى سبيل المثال ال يستطيع الضحية في بعض البلدان سوى القيـام بـدور              . الدور الذي يؤديه الضحية   
 وبصرف النظر عن     ولكن ٢٨.شاهد إثبات في حين يستطيع الضحية في بلدان أخرى إقامة الدعوى أيضا           

 كما جاء في إعالن المبـادئ وفـى         –النظام القضائي الساري تظل مسألة تقديم المعلومات إلى الضحايا          
 مسألة ذات أهمية أساسية في كل مراحل اإلجراءات وكذلك عندما تحال            –التوصية بشأن وضع الضحايا     

 عامة يستطيع مكتب االدعاء تقديمها      وباإلضافة إلى أية معلومات ذات قيمة     . القضية إلى سلطات االدعاء   
ولتمكين الضحايا من أداء دور بناء      . إلى الضحايا ينبغي أيضا تقديم معلومات محددة عن قضية الضحية         

في التحقيق ولمنع تحطيم اآلمال في نظام العدالة الجنائية يجب أن تكون المعلومات المقدمة من سـلطات                 
  ٢٩.االدعاء معلومات ذات صلة وكافية

أن يعتقد الضحايا أن قضيتهم تحظى بالنظر الكامـل والـدقيق وأن             "ة المهم بصفة خاص   ومن
 ومن المهم، وفقا لما تم االعتـراف بـه          ٣٠".ينشأ عندهم االطمئنان إلى قرار رفع الدعوى أو عدم رفعها         

على الصعيد األوروبي، أن يكون للضحايا الذين ال يرضون عن قرار عدم رفع الدعوى الحـق فـي أن                   
وفى صدد الحق في طلـب إعـادة النظـر،          . اد النظر في هذا القرار أو الحق في إقامة دعوى خاصة          يع

يجرى في الممارسة العملية اعتناق آليات مختلفة مثل القيام بإعادة النظر من جانب المستوى األعلى في                
 أخرى وهى إقامة وهناك إمكانية. سلطات االدعاء أو من جانب المحاكم بل وربما من جانب أمين للمظالم

  ٣١.الدعوى الخاصة

                                                           
  .٥١، الفقرة ١٤ المرجع نفسه، الصفحة ٢٨
  .٥٢، الفقرة ١٤ المرجع نفسه، انظر الصفحة ٢٩
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ينبغي لسلطات االدعاء في جميع األوقات أن تظهر االحترام والمجاملة تجاه ضحية 
  .الجريمة

وينبغي أن تواصل سلطات االدعاء تعريف الضحايا بدورهم في التحقيقات وفى 
  .نطاق اإلجراءات وتوقيتها وسيرها

جة التحقيق إال إذا أوضح الضحية، وينبغي أن تعرف سلطات االدعاء الضحية بنتي
  .على المستوى األوروبي على األقل، أنه ال يرغب في الحصول على هذه المعلومات
وعندما تقرر السلطة المختصة عدم إقامة الدعوى ينبغي أن يكون من حق الضحية 

 .المطالبة بإعادة النظر في القرار أو أن يتمكن من إقامة دعوى خاصة

  

  الضحايا أثناء اإلجراءات الجنائيةاستجواب  ٣-٣-٢
 في إعـالن المبـادئ      ٤المبدأ  " (برأفة واحترام لكرامتهم  "يتسم واجب معاملة ضحايا الجريمة      

بأهمية خاصة في سياق استجواب الضحايا سواء قامت الشرطة باالستجواب أو قام به مـدعى               ) األساسية
كون تجربة تسبب الرهبـة بشـكل خـاص         وإعطاء األقوال في المحكمة قد ي     . عام أو قاض في محكمة    

 وقد يكون تقديم مساعدة محددة      ٣٢.وخصوصا إذا لم يكن قد سبق للضحية االتصال بنظام العدالة الجنائية          
في كفالة شعور الضحية بأنه قادر على المشاركة بطريقة سليمة وأن المحكمة لـديها              "إلى الضحايا مفيدا    

ة للضحايا الذين يتعين عليهم الشهادة أمام المحكمة ذات قيمة           وقد تكون المساعدة الخاص    ٣٣".أفضل األدلة 
وقد يكون من المفيد في هذا الصدد استعمال موجهين         . كبيرة لضحايا االغتصاب واالعتداء على األطفال     

مدربين أو استعمال الشهادة المسجلة بالفيديو أو استعمال وصالت الفيديو المباشرة، وكذلك تقديم العـون               
ويتسم ذلك بأهمية خاصة فـي      . لضحايا لتمكينهم من الحصول على مستشار قانوني خاص بهم        القانوني ل 

جملة ظروف منها عندما يجرى النظر في الدعوى المدنية التي يقيمها الضحية في نفس وقت المقاضـاة                 
  ٣٤.الجنائية

*****  
 وتقول توصية مجلس أوروبا بشأن وضع الضحايا، بأن الضحية ينبغي في جميـع مراحـل              

وينبغـي كلمـا    . الدعوى ان يستجوب بطريقة تحقق المراعاة الواجبة لحالته الشخصية وحقوقه وكرامته          
أمكن وكلما كان ذلك مالئما استجواب األطفال والمرضى عقليا أو المعـاقين فـي حضـور اآلبـاء أو                   

  ). ٨ جيم، الفقرة -الجزء األول " (األوصياء أو األشخاص اآلخرين المؤهلين لمساعدتهم
*****  

وإلى جانب الفئات المذكورة أعاله من ضحايا الجريمة يشمل األشخاص الذين قد يحتـاجون              
إلى عون ودعم بصفة خاصة في صدد االستجواب ضـحايا االتجـار باألشـخاص وضـحايا األفعـال                  

وفى الحاالت التي يكون فيهـا      . اإلجرامية التي تصدر عن دوافع عنصرية أو ضحايا األعمال اإلرهابية         
لضحية مثال مواطنا أجنبيا وال يتحدث اللغة المحلية يتعين إيالء اهتمام خاص لكفالة معاملتـه بكرامـة                 ا

وقد يتطلب األمر أيضا مسـاعدة خاصـة لـدعم          . وتبليغه بكل المعلومات ذات الصلة باللغة التي يفهمها       
  .وطمأنة ضحايا الجريمة الذين ينتمون إلى األقليات

                                                           
  .٥٥، الفقرة ١٥ المرجع نفسه، انظر الصفحة ٣٢
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه  ٣٣
  .المرجع نفسه  ٣٤
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حايا على يد الشرطة أو المدعى أو القاضي برأفة يجب أن يكون استجواب الض
وقد تكون المساعدة الخاصة للضحايا الذين يشهدون أمام المحكمة . واحترام لكرامتهم

  .ضرورية لطمأنة الضحايا وكفالة قيامهم بالدور الواجب في اإلجراءات
و وقد يتطلب األمر أيضا مساعدة خاصة لمجموعات منها ضحايا الجرائم الجنسية أ
االعتداء على األطفال أو االتجار باألشخاص أو األعمال اإلرهابية والضحايا من 

 .جنسيات أجنبية أو أعضاء األقليات أو المعوقين

  

  ةالضحايا ومداوالت المحاكم الجنائي ٤-٣-٢
 من إعالن المبادئ أيضا مداوالت المحكمة، وهو ما يعنى أنه ينبغي مثال تعريـف               ٦تغطى الفقرة   

وكما لوحظ في القسم الفرعي السابق قد يكون مـن          .  بتوقيت ونطاق اإلجراءات والدور المتوقع منهم      الضحايا
مـن  ) ج (٦وهذه المساعدة متوخاة فـي الفقـرة        . المفيد تقديم مساعدة خاصة للضحايا في هذه المرحلة أيضا        

  )). هـ (٦الفقرة (لقضايا ومن المهم أيضا للضحايا تجنب التأخير الذي ال لزوم له في البت في ا. اإلعالن
*****  

  :وتقول توصية مجلس أوروبا بشأن وضع الضحايا بأنه ينبغي إعالم الضحية بما يلي
  موعد ومكان الجلسة المتعلقة بالجريمة التي سببت له المعاناة؛" 
فرصه في الحصول على رد الحق والتعويض في إطار إجراءات العدالة الجنائية والحصول علـى                

  المشورة القانونية؛المساعدة و
  ).٩الجزء األول دال، الفقرة " (الطريقة التي يستطيع بها معرفة نتيجة القضية 

أن "و  " وينبغي أن يكون من الممكن أن تأمر المحكمة الجنائية المجرم بدفع تعويض للضحية            "
 يـتم تقـديم     تنص التشريعات على أن يكون التعويض إما عقوبة جنائية أو بديال عن عقوبة جنائية أو أن               

  ).١١-١٠الجزء األول دال، الفقرتان " (التعويض باإلضافة إلى العقوبة الجنائية
*****  

وإلشاعة االطمئنان إلى نظام العدالة ينبغي أن يتأكد رئيس المحكمة مـن إرسـال اإلشـعار                
بغي وين. الواجب إلى الضحايا عن إجراءات المحاكمة وعرض آراء الضحايا بصورة كافية على المحكمة            

إبالغ الضحايا على النحو الواجب بأي تأخير أو تأجيل للمداوالت وينبغي إبالغهم بطريقة حصولهم على               
ومن الجوهري أن يكفل رئيس المحكمة حصول الضحايا على المعلومات الكافية عن            . الحكم في القضية  

  .ى النحو الصحيحأي حقوق لهم في التعويض وإعادة الحق لكي يمكن لهم مثال صياغة مطالباتهم عل

ينبغي إعالم ضحايا الجريمة بموعد ومكان مداوالت المحكمة بشأن الجريمة التي 
  .  أيضا إعالمهم بأي تعطيل أو تأجيللييعانون من آثارها وبالتا

وينبغي على النحو الواجب إعالم ضحايا الجريمة بأي حقوق قد تقوم لهم للحصول 
  .ة المعنيةعلى إعادة الحق أو التعويض عن الجريم

وينبغي إعالم ضحايا الجريمة بطريقة حصولهم على نسخة من الحكم المتصل 
 .بالجريمة
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  حق الضحايا في حماية حياتهم الخاصة وسالمتهم ٥-٣-٢
من إعالن المبادئ األساسية إنه ينبغي تسهيل استجابة اإلجراءات القضائية          ) د(٦تقول الفقرة   

  :اللواإلدارية الحتياجات الضحايا من خ
اتخاذ تدابير ترمى إلى اإلقالل من إزعاج الضحايا إلى أدنى حد وحماية خصوصـياتهم،              "

عند االقتضاء، وضمان سالمتهم فضال عن سالمة أسرهم والشهود المتقدمين لصالحهم من 
  ."التخويف واالنتقام

*****  
  :وفى هذا الموضوع تنص توصية مجلس أوروبا بشأن وضع الضحايا على ما يلي

بغي إيالء االعتبار الواجب في سياسات اإلعالم والعالقات العامة المتصـلة بـالتحقيق             ين"
ومحاكمة الجرائم إلى الحاجة إلى حماية الضحية من أي دعاية قد تـؤثر دون داع علـى                 

وإذا كان نوع الجريمة أو المركز الخاص أو الوضع الشخصي          . حياته الخاصة أو كرامته   
لحماية الخاصة ضرورية، فينبغي إما أن تكـون المحاكمـة          للضحية وسالمته تجعل هذه ا    

" أمام القاضي مغلقة أو أن يتم تقييد إعالن أو نشر المعلومات الخاصـة بالقـدر المالئـم                
  ).١٥الجزء األول واو، الفقرة (

ينبغي، كلما ظهرت الضرورة، وخاصة عنـدما ينطـوي األمـر علـى             "ويوصى كذلك بأنه    
" ضحية وأسرته حماية فعالة من التخويف وخطر االنتقام من جانب المجـرم           الجريمة المنظمة، إعطاء ال   

  ). ١٦الجزء األول زاى، الفقرة (
*****  

وفى حين أن النشر قد يكون مهما لجملة أمور منها توعية العـاملين فـي المهـن القانونيـة                   
رجـة تسـتدعى حجـب      والجمهور معا بآثار إيذاء الضحايا فإنه قد يكون أيضا سببا أللم الضحايا إلى د             

 وقد يكون للنشر آثار مدمرة بصفة خاصة على الضحايا في قضايا االعتداء الجنسي بما فـي                 ٣٥.أسمائهم
ذلك االعتداء على األطفال وكذلك في قضايا الجريمة المنظمة واإلرهاب حيث يفضي الكشف عن هويـة           

 حالة الحصول على موافقة     والقاعدة هي أنه من المستصوب في كل      . الضحية إلى تعريض حياته للخطر    
  ٣٦.الضحية قبل اإلعالن عن هويته في وسائط اإلعالم الجماهيري

وعندما تكون حياة وسالمة الضحايا والشهود وأفراد أسرهم في خطر من االنتقام فقد ال يكون               
وقد يتعين أيضا على السلطات القضائية اتخاذ تدابير إضافية مثل حجب كل            . كافيا حجب هوية الشخص   

وفى القضايا الخطيرة بصـفة     . معلومات األخرى ذات الصلة وتقديم أشكال أخرى من الحماية الخاصة         ال
 رغم أن قـانون حقـوق       في جلسة مغلقة  خاصة قد يكون من الضروري أيضا إجراء مداوالت المحكمة          

هـد  مـن الع  ) ١ (١٤انظر المـادة    (اإلنسان الدولي يفرض تقييدات محددة على أي قرار من هذا القبيل            
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمـادة       ) ٥(٨الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة       

وفى الحاالت القصوى قد يصل األمر إلى ضرورة قيـام          ). من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان    ) ١(٦
  . ك لألقارب والشهودالسلطات المختصة بتوفير حماية خاصة من الشرطة للضحايا المعنيين وكذل

                                                           
  .٥٧-٥٦، الفقرتان ١٥ المرجع نفسه، الصفحة ٣٥
  .٥٧، الفقرة ١٥المرجع نفسه، الصفحة   ٣٦
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ينبغي كلما استلزم األمر أن تقوم السلطات المختصة بحماية خصوصية ضحايا 
 ينبغي أيضا حماية الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون ليالجريمة وبالتا

  .لصالحهم من التخويف واالنتقام
 في وقد يتطلب األمر بالتحديد حماية خاصة للحق في الخصوصية وسالمة األشخاص

  .قضايا االعتداء الجنسي وكذلك في قضايا الجريمة المنظمة واإلرهاب
والقاعدة هي أنه من األفضل دائما الحصول على موافقة الضحية قبل إعطاء اسمه 

 لوسائط اإلعالم الجماهيرية

  

  رد الحق والتعويض والمساعدة لضحايا الجريمة  ٤-٢
  

  مالحظات عامة ١-٤-٢
مسائل رد الحق والتعويض والمساعدة لضحايا الجريمة بعبـارات         سيتعين بالضرورة مناقشة    

عامة فقط في هذا السياق نظرا ألن القضايا التي ينطوي عليها األمر معقدة للغاية وتتطلب تحليال أكثـر                  
ولذلك يقتصر هذا الجزء على المعالم الرئيسية للمبادئ العامة التي ينبغي أن تسترشد بها السلطات               . تعمقا

ة الوطنية في توفير درجة من العدالة لضحايا الجريمة الذين تتباين احتياجـاتهم حسـب طـابع                 القضائي
  .الجريمة المرتكبة ومكان ارتكابها وحالة الضحايا أنفسهم

  
  رد الحق ٢-٤-٢

  : من إعالن مبادئ توفير العدالة ما يلي٨تقول الفقرة 
هم، حيثما كان ذلك مناسـبا،      ينبغي أن يدفع المجرمون أو الغير، المسؤولون عن تصرفات        "

وينبغي أن يشمل هذا التعـويض إعـادة        . تعويضا عادال للضحايا أو ألسرهم أو لمعاليهم      
 لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقـات المتكبـدة نتيجـة               االممتلكات أو مبلغ  

  ."لإليذاء، وتقديم الخدمات ورد الحقوق

ة النظر في ممارساتها ولوائحها وقوانينها لجعل رد        ينبغي للحكومات إعاد  " إنه   ٩وتقول الفقرة   
  ."الحق خيارا متاحا إلصدار حكم به في القضايا الجنائية، باإلضافة إلى العقوبات الجنائية األخرى

في هذا السياق أن يعيد المجرم إلى الضحية الحقوق التي انتهكهـا            " رد الحق "ويعنى مصطلح   
الحق للضحايا لن يكون ممكنا إال عنـدما تكـون الممتلكـات أو             ومن الطبيعي أن رد     . الفعل اإلجرامي 

ولذلك فإن رد الحق لن يكون حال ممكنا في حالة الجرائم العنيفة مثل      . األموال المسروقة مازالت موجودة   
  .القتل وهى قضايا ال يمكن فيها إعادة الحقوق

متكبدة يجوز للضـحية    وباإلضافة إلى رد الممتلكات أو دفع مقابل عن األضرار والخسارة ال          
وهذه المطالبات قد تتطلب قائمة واضحة بالمصروفات التي تكبدها        . أيضا أن يطالب بتسديد بعض النفقات     

  ٣٧.الضحية نتيجة وقوع األذى عليه

                                                           
 أن يشتمل رد الحق، بقدر اإلمكان، إذا أمر به، على إعادة ياإلضرار البالغ بالبيئة، ينبغ"ها األنشطة اإلجرامية إلى  في الحاالت التي تؤدى في٣٧

 عليه، وبناء الهياكل األساسية واستبدال المرافق المجتمعية ودفع نفقات االستقرار في مكان آخر حيثما نتج عن الضرر خلع تالبيئة إلى ما كان
وفى هذه الحاالت يمكن أن يكون رد الحق أداة قوية لتشجيع المؤسسات على ).  من إعالن المبادئ األساسية١٠الفقرة " (عن مكانهالمجتمع المحلى 

ومن الحاالت األخرى ذات الصلة نقل المواد السامة أو . استعمال أساليب صديقة للبيئة في اإلنتاج واعتناق تدابير لمنع أو تقليل خطر الكوارث البيئية
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ينبغي، كلما كان مالئما، أن يدفع األشخاص المسؤولون عن الجرائم تعويضا عادال 
خالل رد الحق يعيد المجرم إلى ومن . لضحيا جرائمهم عن أي ضرر أو خسارة

 .الضحية الحقوق التي تم خرقها

  

  التعويض  ٣-٤-٢
بصرف النظر عما إن كان التعويض متوفرا من الدولة قد يكون قيام المجرم بدفع تعـويض                

 أو النفسية أو غيرها من الضرر المتكبد في صدد جريمته عنصـرا هامـا               ةمالي عن اإلصابات الجسدي   
". يعتبر اعترافا باإليذاء الواقع على الضحية مـن جانـب المجـرم           "أن هذا التعويض    للضحية من ناحية    

 وقد يكـون    ٣٨".فإنه يكون أيضا رمزا الهتمام الدولة بالضحية      "وعندما تأمر المحكمة بمثل هذا التعويض       
فـي  لهذا النوع من االعتراف أثر هام في التئام جروح الضحية المعني وقد يؤدى أيضا إلى زيادة ثقتـه                   

  . نظام العدالة الجنائية
حيثما ال يكون مـن     " من إعالن المبادئ األساسية أنه       ١٢وفى هذا الموضوع جاء في الفقرة       

الممكن الحصول على تعويض كامل من المجرم أو من مصادر أخرى، ينبغي للدول أن تسعى إلى تقديم                 
  :تعويض مالي إلى

اعتالل الصحة البدنية أو العقلية نتيجة لجرائم       الضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو ب         )أ (
  خطيرة؛

أسر األشخاص المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة لإليذاء، وبخاصة مـن                 )ب (
  ."كانوا يعتمدون في إعالتهم على هؤالء األشخاص

لصناديق ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع ا     : " من اإلعالن على أنه    ١٣وأخيرا تنص الفقرة    
ويمكن أيضا، عند االقتضاء، أن تنشـأ صـناديق أخـرى لهـذا             . الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا   

الغرض، بما في ذلك الحاالت التي تكون فيها الدولة التي تنتمي إليها الضحية عاجزة عن تعويضها عما                 
  ."أصابها من ضرر

*****  
 ١٩٣٨ضحايا الجرائم العنيفة لعـام       من االتفاقية األوروبية بشأن تعويض       ١وبموجب المادة   

تضطلع باتخاذ الخطوات الالزمة لتفعيل المبادئ الواردة في الجزء األول          "يتعين على الدول األطراف أن      
عندما ال يتوفر التعويض بالكامل من مصادر أخرى تساهم الدولة في           "ويعنى ذلك أنه    ". من هذه االتفاقية  

  :تعويض

جسدية خطيرة أو اعتالل خطير في الصحة مما يعزى األشخاص الذين يصابون إصابة   )أ (
  مباشرة إلى جريمة عنف متعمدة؛

  )).١(٢المادة " (األفراد المعالين لألشخاص المتوفين نتيجة جريمة من هذا القبيل  )ب (
ويترتب على هذا الحكم أنه لكي تستحق الضحية الحصول على تعويض من الدولة يجـب أن                

  تكون الجريمة

                                                                                                                                                                                             
ولكن عندما تؤدى األفعال المتعددة من . لمواد التي قد تكون ضارة خالف ذلك بالبيئة عن طريق عمليات نقل ال تمتثل لتدابير السالمة المطلوبةا

  .االحريق العمد التي يرتكبها األفراد إلى تدمير مساحات واسعة من الغابات والعديد من المساكن فإن رد الحق من جانب المجرمين سيكون وهم
  .٨٣، الفقرة ٢١، المرفق، دليل الممارسين، الصفحة A/CONF.144/20 وثيقة األمم المتحدة ٣٨
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  ؛"متعمدة" 
  ؛"عنيفة" 
  ٣٩".سببا مباشرا إلصابة جسدية خطيرة أو ضررا بالصحة" 

خطيرة بصفة خاصة وتؤدى إلى     "والسبب في اقتصار االتفاقية على الجرائم المتعمدة هو أنها          
التعويض في حاالت أقل عددا من الجرائم غير المتعمدة التي تشمل نطاقا هائال مـن حـوادث الطـرق                   

  ٤٠.مثل التأمين الخاص والضمان االجتماعي" ىوتشملها من ناحية المبدأ مخططات أخر
" وليس من الضروري أن تكون اإلصابة جسدية ويمكن أن يكون التعويض أيضا قابال للـدفع              

 ولكن يجب أن تكون ٤١".التي تسبب اإلصابة أو الوفاة) مثل التهديدات الخطيرة(في حاالت العنف النفسي  
ويجب بكلمات أخرى إثبات العالقة     ". شرة إلى الجريمة  خطيرة وأن تعزى مبا   "اإلصابة في جميع الحاالت     
   ٤٢.السببية بين الجريمة وآثارها

اإلصابة البسيطة أو اإلصابة غير الناجمة بصـورة        "ويترتب على ذلك أن االتفاقية ال تغطى        
ومـع ذلـك فـإن دس السـم         ". إصابة المصالح األخرى وخاصة الممتلكات    "وال  " مباشرة عن الجريمة  

  ٤٣".تعامل بوصفها عنفا متعمدا"الحريق المتعمد واالغتصاب و
يدفع في الحاالت المذكورة أعاله     " من االتفاقية على أن التعويض       ٢ من المادة    ٢وتنص الفقرة   

وعلى سبيل المثال قد ال يخضع القصر أو المرضـى عقليـا            ". حتى إذا تعذر مقاضاة المجرم أو معاقبته      
عن أفعالهم بل وقد يفلت المجرم من المالحقـة القضـائية ألنـه             للمقاضاة أو ربما ال يعتبرون مسؤولين       

وبالطبع فإن من الجوهري أن يـتمكن       . تصرف بدافع الضرورة كما يحدث في حاالت الدفاع عن النفس         
الضحايا في هذه الحاالت أيضا من الحصول على تعويض من الدولة إذا لم يتوافر هذا التعـويض مـن                   

  ٤٤.مصادر أخرى
ضد ] سواء[ كذلك أن التعويض تدفعه الدولة التي ترتكب الجريمة في أراضيها ٣وتحدد المادة 

مواطني جميع الدول األطراف في مجلس أوروبا الـذين         ] أو[مواطني الدول األطراف في هذه االتفاقية       
والغرض من إدراج المجموعة الثانية     ." يقيمون إقامة دائمة في الدولة التي ارتكبت الجريمة في أراضيها         

 واالتفاقية، وهي تضع الحد األدنى من األحكـام، ال          ٤٥.ن الضحايا هو تعزيز حماية العمال المهاجرين      م
تمنع بالطبع الدول األطراف من توسيع نطاق التعويض المتاح أو تمنعها من تقديم تعـويض لمواطنيهـا                 

 وينبغـي أن    ٤٦.نبعندما يقعون ضحايا جريمة عنيفة في الخارج أو تقديم هذا التعويض إلى جميع األجا             
 من إعالن األمم المتحدة بشأن المبادئ األساسية تحظر التمييز علـى            ٣يالحظ في هذا الصدد أن الفقرة       

  . أساس الجنسية
 ١٩٨٥والجدير بالذكر أيضا أن توصية مجلس أوروبا بشأن وضع الضحية الصادرة في عام              

 طريقة تحصيل الغرامات وأن يأخـذ       ينبغي تحصيله بنفس  "تنص على أن التعويض بصفته عقوبة جنائية        

                                                           
  .١٦، الفقرة ٥ التقرير التفسيري، الصفحة ٣٩
  . ١٧، الصفحة ٥ المرجع نفسه، الفقرة ٤٠
  . ١٨، الفقرة ٥ المرجع نفسه، الصفحة ٤١
  . ١٩، الفقرة ٥ المرجع نفسه، الصفحة ٤٢
  .وضع نفسه المرجع نفسه، الم٤٣
  . ٢١، الفقرة ٦ المرجع نفسه، انظر الصفحة ٤٤
  . ٢٥، الفقرة ٧ المرجع نفسه، الصفحة ٤٥
  . ٢٧، الفقرة ٧ المرجع نفسه، الصفحة ٤٦
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وفى كل الحاالت األخرى ينبغي مسـاعدة  . األولوية على أية عقوبات مالية أخرى مفروضة على المجرم  
  ).١٤الجزء األول هاء، الفقرة " (الضحية في تحصيل األموال بقدر ما يمكن

البنـود  "هـا    بموجب اتفاقية مجلس أوروبا يشمل التعويض في أي حالة بعين          :بنود التعويض 
  ". التالية على األقل

 خسارة الكسب؛  

  المصروفات الطبية ومصروفات العالج في المستشفيات؛ 
  مصروفات الجنازة؛ 
  ).٤المادة ( حالة المعالين فيخسارة نفقات المعيشة  

شريطة إثبات الخسارة في كل " تعويض معقول" من المتطلبات التي يدفع عنها    حد أدنى وهناك  
  :لبنود األخرى التي يمكن تعويضها حسب أحكام التشريعات الوطنية ما يلي وتشمل ا٤٧.حالة

  ؛(pretium doloris)األلم والمعاناة " 
  فقد العمر المتوقع؛ 
  ٤٨".المصروفات اإلضافية الناشئة عن العجز الناجم عن الجريمة 

ود وفقا  الدولة التي تدفع التعويض تقوم بحساب تعويض هذه البن        "ويقول التقرير التفسيري إن     
للجداول المطبقة عموما في حالة الضمان االجتماعي أو التأمين الخـاص حسـب الممارسـات العاديـة          

  ٤٩."بموجب القانون المدني
فاالتفاقية أوال تسمح   . تفرض االتفاقية مختلف الشروط على منح التعويض      : شروط التعويض 
" الممنوح وحدا أدنى ال يقل عنـه      حدا أقصى ال يجوز أن يتجاوزه التعويض        "بأن يضع مخطط التعويض     

يمكن أن ينص مخطط التعويض على فترة زمنية يجب خاللها تقديم طلب الحصـول              "وثانيا  ). ٥المادة  (
  ).٦المادة " (على التعويض

وقد يكون من الضروري تحديد الحد األعلى ألن األموال المتاحة للتعويض ليست بدون حدود              
 الذي يستطيع الضـحايا أنفسـهم       القائل بأن الضرر البسيط   مال بالمبدأ   كما أن الحد األدنى له ما يبرره ع       

حـدودا كميـة   " وال تضع االتفاقية ٥٠).de minimis non curat praetor(التكفل به ال يهتم به القاضي 
 ومن المهم   ٥١.وذلك لسبب بسيط وهو أن الموارد المالية ومستويات المعيشة تتباين من بلد آلخر            " متصلبة

لحد الزمني لتقديم المطالبة للحصول على التعويض أن يكون تقديم هذه المطالبات بأسرع مـا               في صدد ا  
  :يمكن بعد ارتكاب الجريمة وذلك

  ليمكن مساعدة الضحية إذا كانت في حالة ضيق جسدي ونفسي؛" 
  ٥٢".ليمكن التأكد من الضرر وتقييمه دون صعوبة كؤود 

                                                           
  .٢٨، الفقرة ٧ المرجع نفسه، الصفحة ٤٧
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٤٨
  .٢٨، الفقرة ٨ المرجع نفسه، الصفحة ٤٩
  .٢٩رة ، الفق٨المرجع نفسه، الصفحة   ٥٠
  .٣٠، الفقرة ٨ المرجع نفسه، الصفحة ٥١
  .٣١، الفقرة ٨ المرجع نفسه، الصفحة ٥٢
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رة لضحايا الجريمة إلى تعزيز فرص الشفاء       ويمكن أيضا أن تؤدى الرعاية المتخصصة المبك      
  . السريع وبالتالي تخفيض النفقات الطبية وغيرها من النفقات الالزمة إلعادة التأهيل

بسبب الحالة المالية لمقـدم     " أو رفضه    ١٩٨٣وثالثا يجوز تخفيض التعويض بموجب اتفاقية       
هو إجراء  "موال العامة لضحية الجريمة     والفكرة هي أنه نظرا ألن التعويض من األ       ). ٧المادة  "" (الطلب

من إجراءات التضامن االجتماعي فقد يكون غير ضروري في حالة الثراء الواضح للضحية أو لألفـراد                
بصرف النظر عن   "ومن ناحية أخرى ليس في االتفاقية ما يمنع الدول من منح التعويض             ". الذين يعولهم 

   ٥٣.لهمالوضع المالي للضحية أو األفراد الذين يعو
  التعويض " تخفيض أو رفض"وأخيرا، يجوز أيضا 

بسبب سلوك الضحية أو مقدم الطلب قبل الجريمة أو أثنائها أو بعـدها أو سـلوكه فيمـا يتصـل                    " 
  ؛)١(٨ المادة –" باإلصابة أو الوفاة

بسبب تورط الضحية أو مقدم الطلب في الجريمة المنظمة أو عضويته في منظمة ترتكـب جـرائم                  
  ؛)٢(٨لمادة  ا-" عنف

 ordre(إذا كانت الجائزة او جائزة كاملة تتناقض مع اإلحساس بالعدالة أو مع السياسـة العامـة   " 

public "(– ٨ المادة)٣.(  
ويتصل أول هذه األسباب بالسلوك غير السليم من جانب الضحية فيما يتعلـق بالجريمـة أو                

يها سبب ارتكاب الجريمـة مثـل التصـرف     يشير إلى الحاالت التي يكون الضحية ف      "بالضرر المتكبد و    
االستفزازي أو العدواني بصورة شاذة، أو التي يسبب فيها الضحية عنفا أسوأ من خالل فعـل انتقـامي                  

مثل رفـض   (إجرامي كما يشير إلى الحاالت التي يسهم فيها الضحية بسلوكه في تسبيب أو تفاقم الضرر                
خر لتخفيض أو حجب التعويض على هذا األساس وهو         وهناك سبب آ  )". العالج الطبي بدون سبب معقول    

  ٥٤".إبالغ الشرطة بالجريمة أو رفضه التعاون في إقامة العدالة"رفض الضحية 
منتميـا  "والسبب الثاني لتخفيض أو حتى رفض التعويض هي الحالة التي يكون فيها الضحية              

مثـل  (لتي ترتكب أعمـال العنـف       أو للمنظمات ا  ) مثل االتجار بالمخدرات  (إلى عالم الجريمة المنظمة     
ينظر إليه بوصفه فاقدا لتعاطف أو تضامن المجتمع        "وفى هذه الحالة فإن الضحية      )". المنظمات اإلرهابية 

رفض دفع تعويض له أو دفع تعويض مخفض حتى وإن كانت الجريمـة التـي سـببت                 ] ويمكن[بأكمله  
  ٥٥".الضرر غير متصلة اتصاال مباشرا باألنشطة المذكورة أعاله

وأخيرا يجوز للدول األطراف أن تخفض أو ترفض التعويض لضحايا الجريمة عندما تنفر من 
وفى هذه الحاالت تحتفظ الـدول  ). ordre public(ذلك حاسة العدالة أو يتناقض ذلك مع السياسة العامة 

 الواضح  في بعض الحاالت التي يكون فيها من      "بهامش من التقدير في منح التعويض ويمكن أن ترفضه          
أن أي بادرة للتضامن ستتناقض مع الشعور العام أو المصالح العامة أو ستتناقض مع المبادئ األساسـية                 

يمكن رفض دفع تعويض لمجرم معروف وقع ضحية جريمة         "وعلى سبيل المثال    ". لتشريع الدولة المعنية  
لمبادئ المـذكورة أعـاله      وا ٥٦."عنف حتى ولو كانت الجريمة المذكورة غير متصلة بأنشطته اإلجرامية         

لتخفيض أو رفض التعويض لضحايا الجريمة تنطبق بنفس القدر على األفراد المعالين للضـحايا الـذين                
  ٥٧.يموتون نتيجة جرائم عنيفة

                                                           
  .٣٢، الفقرة ٩- ٨ المرجع نفسه، الصفحتان ٥٣
  .٣٤، الفقرة ٩ المرجع نفسه، الصفحة ٥٤
  .٣٥، الفقرة ٩ المرجع نفسه، الصفحة ٥٥
  .٣٦، الفقرة ٩ المرجع نفسه، الصفحة ٥٦
  .٣٧رة ، الفق٩ المرجع نفسه، الصفحة ٥٧
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 تتضمن االتفاقية أيضا أحكاما تتعلق بتجنب ازدواج التعويض ونقـل  :مسائل أخرى ذات صلة 
لكفالة توفير المعلومات عـن     "راف اتخاذ الخطوات المالئمة     الحقوق إلى آخرين، وتتطلب من الدول األط      
  ).١١-٩المواد " (مخطط التعويض لمقدمي الطلبات المحتملين

يمكـن  " من االتفاقية    ٩وعلى سبيل المثال ومن أجل تجنب التعويض المزدوج بموجب المادة           
ض المسـتحق مـن     خصم التعويض الذي سبق دفعه من المجرم أو من مصادر أخرى من مقدار التعوي             

 ويجوز للدول   ٥٨."ويرجع إلى األطراف تحديد المبالغ التي يمكن خصمها في هذه الحالة          . األموال العامة 
 تعويضـه مـن األمـوال       بعدأن تتطلب أن يعيد الضحية كليا أو جزئيا ما تلقاه من تعويض من المجرم               

عنـد حصـول    "على سبيل المثـال      ويمكن أن تنشأ هذه الحالة       ٥٩.العامة، حسب مبالغ األموال المدفوعة    
ضحية يعانى من صعوبات على تعويض من الدولة انتظارا لقرار بشأن إقامة الدعوى ضـد مجـرم أو                  

يكون المجرم، الذي كان غير معروف في وقت دفع التعويض من األموال العامة ولكن              ] أو عندما [وكالة  
  ٦٠".للضحيةتم تعقبه وإدانته فيما بعد وقام بدفع تعويض كامل أو جزئي 

ولكـن  . ولكي تكون مخططات التعويض العامة مفيدة يجب أن يعلـم الجمهـور بوجودهـا             
 ولعالج هـذه الحالـة      ٦١.الدراسات كشفت عن ندرة االستفادة من هذه المخططات بسبب الجهل العام بها           

 واجبا على الدول األطراف بالعمل على إتاحة المعلومات عن مخططـات التعـويض              ١١تفرض المادة   
المسؤولية الرئيسية عن تعريف    "وكما جاء في التقرير التفسيري فإن       . لعامة لضحايا الجريمة المحتملين   ا

 أن تقع على السلطات والوكاالت التي تتعامل مع الضحية مباشـرة            ينبغيالضحية بحقوقه في التعويض     
ويجب أن تكـون    ). خالشرطة والمستشفيات وقاضى التحقيق ومكتب االدعاء العام ال       (بعد وقوع الجريمة    

المعلومات، وخاصة المعلومات التي تنشرها السلطات المختصة، متاحة لهذه الوكاالت التي يتعين عليهـا              
 وتؤدى وسائط اإلعالم الجماهيرية أيضـا دورا        ٦٢."نأن توزعها كلما أمكن عمليا على األشخاص المعنيي       

  ٦٣.رى المتاحة لضحايا الجريمةمفيدا في التعريف بالمساعدة المالية وأنواع المساعدة األخ

يمثل التعويض المدفوع لضحايا الجريمة عما يصيبهم من ضرر جسدي أو نفسي 
  . نتيجة الجريمة اعترافا هاما باالعتناء بالضحية

وعندما ال يتوافر هذا التعويض بالكامل من المجرم أو من مصادر أخرى مثل التأمين 
لتعويض للضحية أو لألشخاص الذين يعولهم الخاص فإنه ينبغي للدولة أن تقدم هذا ا

  .حسب الحالة
وعلى الصعيد األوروبي يمكن أن تضطلع الدول األطراف في مجلس أوروبا بالتزام 
تعاهدي بتقديم تعويض لضحايا الجريمة العنيفة في حالة عدم توفر مثل هذا التعويض 

  .من مصادر أخرى
 جملة أمور منها سلوك ولكن هذا التعويض يمكن تخفيضه أو رفضه في ضوء

الضحية المتعلق بارتكاب الفعل اإلجرامي أو في الحاالت التي يكون فيها الضحية 
 .معروفا بانخراطه في الجريمة المنظمة مثل االتجار بالمخدرات أو اإلرهاب

  

                                                           
  . ٣٨، الفقرة ٩ المرجع نفسه، الصفحة ٥٨
  . ٣٩، الفقرة ١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٥٩
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٦٠
  .٤٢الفقرة ١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٦١
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٦٢
  . المرجع نفسه٦٣
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  المساعدة ٤-٤-٢
أيضـا إلـى    باإلضافة إلى مختلف االحتياجات المالية فإن ضحايا الجرائم العنيفة قد يحتاجون            

وهذه االحتياجات موضع  . رعاية طبية فورية أو حتى طويلة األجل إلى جانب أشكال أخرى من المساعدة            
  : من إعالن األمم المتحدة بشأن المبادئ األساسية الذي جاء فيه ما يلي١٤االعتراف في الفقرة 

ة من خـالل    ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة مادية وطبية ونفسية واجتماعي           "
  ."الوسائل الحكومية والطوعية والمجتمعية والمحلية

ويتوخى هذا الحكم مختلف أشكال المساعدة ليس فقط من الدولة ولكن أيضـا مـن الهيئـات                 
ويمكن عمل الكثير لضحايا الجريمة من خالل إنشاء هيئات أو وكاالت محليـة             . المجتمعية والمتخصصة 

 ويمكن أن تتبـاين     ٦٤.لى االحتياجات المحددة لضحايا الجريمة    قوية تضم موظفين متخصصين مدربين ع     
ومن الواضـح أن الضـحايا      . الحاجة إلى المساعدة حسب الضحية وحسب آثار اإليذاء الذي تعرض له          

وهذا العون جوهري أيضا من أجل تسجيل آثار الجريمـة علـى            . المصابين يتطلبون عونا طبيا سريعا    
  ٦٥.جنائي أو المطالبة المدنية ضد المجرمالضحية ألغراض إثبات االدعاء ال

ينبغي لدى تقـديم الخـدمات أو   " من إعالن المبادئ األساسية أيضا على أنه ١٧وتؤكد الفقرة   
أو " المساعدة إلى الضحايا إيالء اهتمام لمن لهم احتياجات خاصة بسبب طبيعة الضرر الذي أصيبوا بـه               

وبالفعل قد تحتـاج بعـض      .  من اإلعالن  ٣ في الفقرة    بسبب عوامل من قبيل التمييز لألسباب المذكورة      
مجموعات الضحايا مثل ضحايا الجرائم الجنسية عالجا متخصصا يشمل دعما شعوريا طويل األجل من              

ويمكن أيضـا   . جانب العاملين الطبيين ذوى المهارة في التعامل مع ضحايا االغتصاب على سبيل المثال            
خطيرة إلى متابعة طبية في فترة طويلة بسبب مشكلة فيروس نقـص            أن يحتاج ضحايا الجرائم الجنسية ال     

 وفى كثير من الحاالت ال يحتاج ضحايا الهجمات اإلرهابية فقط إلى عالج طبي طويل               ٦٦.اإليدز/المناعة
ولكنهم يحتاجون أيضا إلى مساعدة نفسية فورية وطويلة األجل من جانب مهنيين مدربين تدريبا خاصـا                

وقد تتطلب بعض األحداث اإلجرامية الكبرى مثـل        . وافق مع الصدمة التي مروا بها     لمساعدتهم على الت  
األعمال اإلرهابية معدات متخصصة مثل اإليواء المؤقت وأماكن حفظ الجثث ونقاط توزيع الغذاء ومـا               

وينبغي أن تكون الدول مستعدة للتعامل مع هذا النوع من الحاالت بأن تضع خطـط طـوارئ                 . إلى ذلك 
صعدة الوطنية واإلقليمية والمحلية وأن تضع قوائم يجرى تحديثها بانتظـام لمعرفـة المعـدات               على األ 

  ٦٧.واألشخاص المؤهلين
في حاالت  .  بعد ارتكاب الجريمة   العمليةوقد يحتاج الضحايا أيضا إلى مختلف أنواع المعونة         

ضحايا الحريـق المتعمـد أو      سرقة المنازل قد يتعين إصالح األقفال أو الممتلكات المعطوبة وقد يحتاج            
 وربما يحتاج ضحايا آخرون إلى خدمات الدعم االجتماعي لفترة مـن            ٦٨.العنف المنزلي إلى إيواء مؤقت    

أو المساعدة فـي رعايـة      /الوقت بعد ارتكاب الجريمة مثل المساعدة في التسوق أو األعمال المنزلية و           
  .صغار األطفال

المعلومات عن وجودها أمر جوهري، وهو ما تم        ولكي تعمل مخططات المساعدة بكفاءة فإن       
  : من إعالن المبادئ األساسية على ما يلي١٥وتنص الفقرة . التأكيد عليه في كل أقسام هذا الفصل

ينبغي إبالغ الضحايا بمدى توفر الخدمات الصحية واالجتماعية وغيرها من المسـاعدات           "
  ." سهولةذات الصلة، وأن يتاح لهم الحصول على هذه الخدمات ب

                                                           
  .٩٢، الفقرة ٢٣صفحة ، المرفق، دليل الممارسين، الA/CONF.144/20 انظر وثيقة األمم المتحدة ٦٤
  . ١٠٠-٩٩، الفقرتان ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٥
  . ١٠٢-١٠١، الفقرتان ٢٥ المرجع نفسه، الصفحة ٦٦
  . ١٠٤، الفقرة ٢٦ المرجع نفسه، انظر الصفحة ٦٧
  . ١٠٧، الفقرة ٢٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٨



  حماية وإنصاف ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق اإلنسان- الفصل الخامس عشر

 ٦٩٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

وكما جاء أعاله فإن مسألة تدريب األشخاص الذين يتعاملون مع ضحايا الجريمة مسألة هامة              
  : من اإلعالن على ما يلي١٦أيضا وتنص الفقرة 

ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة االجتماعيـة وغيـرهم مـن              "
يا، ومبادئ توجيهية لضـمان تقـديم       الموظفين المعنيين تدريبا لتوعيتهم باحتياجات الضحا     

  ."المعونة المناسبة والفورية

ومن المهم بصفة خاصة أن يكون أفراد قوة الشرطة وأعضاء المهن القانونية مثـل القضـاة                
والمدعين العامين والمحامين مدربين على التوصل إلى فهم صحيح ألثر الصدمة التي تخلفهـا الجريمـة                

بغي أيضا أن تكون لديهم المعرفة الكاملة بأحكـام مخططـات التعـويض              ين ليوبالتا. على أفراد البشر  
والمساعدة المتاحة لضحايا الجريمة من أجل كفالة تزويد الضحايا المعنيين بهـذه المعلومـات بصـورة                

  .متصلة وفعالة

تتباين احتياجات ضحايا الجريمة وتشمل إلى جانب االحتياجات المالية احتياجات ذات 
  . ي ونفسي واجتماعيطابع مادي وطب

ومن أجل . وتتباين هذه االحتياجات إلى المساعدة حسب حالة الضحية وطابع الجريمة
تقديم المعونة الفورية والفعالة لضحايا الجريمة يجب توعية كل المجموعات المهنية 

ذات الصلة والتي تشمل القضاة والمدعين العامين والمحامين باحتياجات الضحايا 
 .اعدة المتاحةومخططات المس

  

 حماية وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان  .٣ 

وبعكس ما  . يقتصر الجزء الثاني من هذا الفصل على معالجة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان           
شهدناه في حالة ضحايا الجريمة العادية يرسى قانون حقوق اإلنسان الدولي قواعد قانونية واضحة فـي                

وباإلضافة . جاه إساءة استعمال السلطة الذي يشكل انتهاكا لحقوق وحريات األفراد         صدد مسؤولية الدول ت   
ولكن ال يمكن في    . إلى ذلك واصلت هيئات الرصد الدولية تطوير هذه القواعد في عدد كبير من الحاالت             

قـوق  كفالة الحماية الفعالة لح   هذا السياق سوى تقديم مسح موجز للواجب القانوني العام على الدول في             
 انتهاك حقـوق اإلنسـان؛      منعأي واجب   : وألهم االلتزامات القانونية المحددة التي يستتبعها ذلك       اإلنسان

 في ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسـان؛ وواجـب         التحقيق؛ وواجب   سبل االنتصاف المحلية  وواجب توفير   
ا سيفحص هذا الجـزء     وأخير. من يثبت جرمهم   ومعاقبة من يشتبه في ارتكابهم هذه االنتهاكات        مقاضاة

علـى   اإلفالت من العقـاب    لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان ومشكلة       التعويضأو   رد الحق واجب توفير   
  ٦٩.انتهاكات حقوق اإلنسان

  .قبل الدخول في مختلف واجبات الدول في حماية حقوق اإلنسان" الضحية"وسيتم أوال تحليل مفهوم 
  

                                                           
ومع ذلك فإن مسألة اإلنصاف لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان . رصد الدولية يستند هذا الفصل فقط إلى األحكام القانونية التي فسرتها هيئات ال٦٩

، E/CN.4/2000/62. كانت موضع المعالجة في عدة أماكن منها لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان؛ انظر على سبيل المثال وثيقة األمم المتحدة 
ت الجسيمة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية، التقرير النهائي للمقرر الخاص، الحق في رد الحقوق والتعويض وإعادة التأهيل لضحايا االنتهاكا

شريف بسيونى؛ انظر بالتحديد مرفق هذا التقرير الذي يتضمن مشروع المبادئ األساسية والخطوط التوجيهية بشأن الحق في سبيل . السيد م
  .والقانون اإلنسانياالنتصاف والتعويض لضحايا انتهاكات قانون حقوق اإلنسان الدولي 



  حماية وإنصاف ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق اإلنسان- الفصل الخامس عشر

 العامين والمحامينإلنسان خاص بالقضاة والمدعين دليل بشأن حقوق ا: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٦٩٨

  مفهوم الضحية ١-٣
  :الن األمم المتحدة بشأن المبادئ األساسية ما يلي من إع١٨تقول الفقرة 

األشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك          " الضحايا"يقصد بمصطلح   "
الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية، أو الحرمان بدرجـة              

أو حاالت إهمال ال تشكل حتى اآلن       كبيرة من التمتع بحقوقهم األساسية، عن طريق أفعال         
انتهاكا للقوانين الجنائية الوطنية، ولكنها تشكل انتهاكات للمعايير الدولية المعتـرف بهـا             

  ".والمتعلقة باحترام حقوق اإلنسان

وهذا التعريف غريب إلى حد ما وذلك أوال ألنه يبدو وكأنه يفترض أن انتهاكـات المعـايير                 
فهذه االنتهاكـات   . وهذا بالطبع ليس صحيحا   . صر على مجال القانون الجنائي    الدولية لحقوق اإلنسان تقت   

وتشمل مجاالت القانون   . يمكن أن تحدث أيضا في ظل القانون المدني مثل قانون األسرة وقانون التركات            
األخرى التي قد تكون ذات صلة قانون الصحافة والقانون اإلداري وقـانون العمـل وقـانون الضـمان                  

  . وقانون البيئةاالجتماعي
وثانيا، قد يكون فعل ما أو إهمال فعل ما متعارضا مع القانون الوطني ويظل يشكل مع ذلـك                  

وبغض النظر عن القانون الوطني يمكن من ناحية المبـدأ اعتبـار            . انتهاكا لقانون حقوق اإلنسان الدولي    
حقوق اإلنسان المعتـرف بهـا      الدولة مسؤولة على الصعيد الدولي عن فعل أو إهمال فعل ينتهك معايير             
  .دوليا إلى أن توفر الدولة سبيل انتصاف فعال لضحية أو ضحايا االنتهاك

بعض الصعوبات في التفسير وال يمكن فهمها       " بدرجة كبيرة "وثالثا تثير اإلشارة إلى الحرمان      
 معـايير حقـوق     والواقع أن الفعل أو إهمال الفعل من جانب الدولة قد ينتهك          . فهما كافيا في شكل مجرد    

في مفهوم " ضحية"فالضحية يظل ". بدرجة كبيرة"اإلنسان الدولية رغم أن حرمان الضحية المعنية لم يكن    
وبدال من الحكم برد الحـق أو التعـويض         . القانون الدولي ولكن االستجابة لالنتهاك تتباين بناء على ذلك        
نتهاك في قضية بعينها اعترافا كافيا بالضرر       يمكن لهيئة رصد دولية مثال أن تعتبر مجرد الحكم بوجود ا          

ومع ذلك في كثير من الحاالت تكون االنتهاكات خطيرة ولذلك تتطلب كما سيتضح أدناه مجموعة               . الواقع
من التدابير لعالج، أو على األقل تخفيف، اآلثار السلبية لهذه االنتهاكات على الضحايا أو على أقربـائهم                 

  .المباشرين
 سبق أنه سيتعين ألغراض الجزء الثاني من هذا الفصل اعتناق تعريف أبسط             ويترتب على ما  

  :انتهاكات حقوق اإلنسان" ضحية"بكثير عن 
هو شخص تعرضت حقوق اإلنسان والحريات األساسية الخاصة به والمعترف          " الضحية"

  .بها وطنيا أو دوليا لالنتهاك نتيجة فعل أو إهمال فعل من جانب الحكومة
يمكن أيضا أن يكون أحد أفراد األسرة التي تعانى مـن           " الضحية"اإلشارة إلى أن    ومن المهم   

وقد قبلت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان ومحكمة البلـدان         . أو قتل تعسفي  /المشقة بسبب حدوث اختفاء و    
قوق األمريكية والمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان جميعا أنه يمكن أيضا اعتبار أمهات ضحايا انتهاك ح             

فعندما تعانى األمهات من الحزن العميق والمحنة واأللم بسبب انتهاكات خطيـرة            . اإلنسان ضحايا بالمثل  
لحقوق اإلنسان فإن ذلك يشكل بحق ذاته انتهاكا لحقهن في عدم التعرض لسوء المعاملة الـذي تحظـره                  

 من  ٢ المدنية والسياسية والفقرة      من العهد الدولي الخاص بالحقوق     ٧المعايير القانونية الدولية مثل المادة      
   ٧٠. من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان٣ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والمادة ٥المادة 

                                                           
الوثائق الرسمية : في وثيقة األمم المتحدة) ١٩٨٣يوليه / تموز٢١اآلراء المعتمدة في  (كينتروس ضد أوروغواي. ١٠٧/١٩٨١ انظر البالغ رقم ٧٠

 ,I-A Court HR, Case of Villagrán Morales et al., judgment of November 19؛ ١٤، الفقرة ٢٢٤ ، الصفحة A/38/40، للجمعية العامة



  حماية وإنصاف ضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق اإلنسان- الفصل الخامس عشر

 ٦٩٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

*****  
 استعمال السلطة مثـل انتهاكـات حقـوق          سوء  حاالت فيوهناك جانب خطير بصفة خاصة      

 أشخاص أو سلطات ينتظر منهم      –ترتكب بمعرفة    أو على األقل     –اإلنسان وهو أن هذه الحاالت يرتكبها       
وتصـبح الحالـة    . وبكلمات أخرى يحدث الغدر ممن كان محل ثقة       . الفرد وحقوقه وليس انتهاكها    حماية

أكثر مدعاة للقلق عندما تحدث بل وتنتشر انتهاكات الحق في الحياة والحق في أمن الشخص وحريته كما                 
. ختفاء القسري والتعذيب جانبا من الممارسة اإلدارية للدولـة        يحدث عندما تكون عمليات االختطاف واال     

وعندئذ يكون اثر إيذاء الضحية أعمق بكثير على الشخص المتأثر عما يحدث عندما يكـون األشـخاص                 
وبالنسبة لضحايا عنف الدولة أو العنف الذي ترعاه الدولة يصبح مـن            . ضحايا للجريمة العادية  " مجرد"

لتأهيل الحصول على اعتراف من الدولة بالخطأ المرتكب والحصول على مختلف           المهم ألغراض إعادة ا   
  .أشكال المعونة والمساعدة

هو شخص تتعرض حقوق اإلنسان والحريات األساسية الخاصة به " الضحية"
  . والمعترف بها وطنيا أو دوليا لالنتهاك نتيجة فعل أو إهمال فعل من جانب الحكومة

القريبين لألشخاص الذين تعرضوا لالختفاء والتعذيب والقتل ويمكن اعتبار األقارب 
  .التعسفي ضحايا النتهاك حقهم في عدم التعرض لسوء المعاملة

وانتهاكات حقوق اإلنسان شكل خطير بصورة واضحة من أشكال إساءة استعمال 
 أشخاص أو سلطات من – أو بمعرفة –السلطة من ناحية أنها ترتكب من جانب 

  .ة الفرد وحقوقهواجبهم حماي
وقد يحتاج ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أشكاال متعددة من المعونة والمساعدة 
 .لمواجهة آثار اإليذاء، بما في ذلك االعتراف من جانب الدولة باألخطاء المرتكبة

  
  لواجب القانوني العام لكفالة الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان ا ٢-٣

عض االعتبارات العامة المتصلة بالواجب القانوني للدول لحمايـة         سيكتفي هذا القسم بإبراز ب    
وستناقش بمزيد من التفاصيل في األقسـام ذات الصـلة          . حقوق اإلنسان والحريات األساسية حماية فعالة     

  . أدناه األحكام التي تتعلق بالتحديد بمسائل المنع ووسائل االنتصاف المحلى والتحقيقات وما إلى ذلك
  

  توى العالميلمسا ١-٢-٣
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية علـى أن            ٢ من المادة    ١تنص الفقرة   
 هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين      وبكفالة الحقوق المعترف بها فيه،      باحترام"تتعهد كل دولة طرف     

 بحقوق اإلنسان عند تفسـيرها      وتعتبر اللجنة المعنية  ). التشديد مضاف " (في إقليمها والداخلين في واليتها    
لفت انتباه الدول األطراف إلى أن االلتزام بموجب العهد ال يقتصـر علـى              " أنه من الضروري     ٢المادة  

 التمتع بهذه الحقوق لجميـع األفـراد        بكفالةحقوق اإلنسان، إذ أن الدول األطراف تعهدت أيضا         احترام  
محددة من جانب الدول األطراف لتمكين األفراد مـن         ويستدعى هذا الجانب أنشطة     . الداخلين في واليتها  

 على الدولة الطرف بتحقيـق التمتـع        إيجابية وهكذا ينشئ االلتزام بالكفالة التزامات       ٧١."التمتع بحقوقهم 
                                                                                                                                                                                             

1999, Series C, No. 63, pp. 179-180, paras. 176-177; Eur. Court HR, Case of Kurt v. Turkey, judgment of 25 May 1998, Reports 
1998-III, pp. 1187-1188, paras. 130-134 .  

مجموعة التعليقات العامة ، HRI/GEN/1/Rev.5: األمم المتحدة، في وثيقة ) التنفيذ على الصعيد الوطني– ٢المادة  (٣انظر التعليق العام رقم  ٧١
، )مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدةويشار إليها أدناه باسم  (والتوصيات العامة التي اعتمدتها الهيئات التعاهدية لحقوق اإلنسان

  .؛ وأضيف التشديد١، الفقرة ١١٢الصفحة 
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ويترتب علـى هـذا الواجـب القـانوني     . بالحقوق والحريات المضمونة لجميع األشخاص داخل واليتها    
ا مطالبة الدول األطراف بأن تعمل بفعالية للتحقيق في انتهاكات الحقوق األساسي واإليجابي أنه يمكن أيض

  ٧٢.والحريات الفردية ومالحقة مرتكبيها والمعاقبة عليها
  

  لصعيد اإلقليميا ٢-٢-٣
 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ألول وهلة         ١على الصعيد اإلقليمي تبدو المادة      

ة أقل من اللغة المستعملة في العهد الـدولي عنـدما تعلـن أن الـدول                وكأنها تستعمل لغة قطعية بدرج    
تعترف بالحقوق والواجبات والحريات المكرسة في هذا الميثاق وتضطلع باعتمـاد التـدابير             "األطراف  

توحي بأن هذا الحكم يستتبع     " التدابير األخرى "ولكن اإلشارة إلى    ". التشريعية أو التدابير األخرى لتنفيذها    
وأكدت اللجنة األفريقيـة    . ما واضحا التخاذ خطوات إيجابية لالمتثال لاللتزامات التي يقيمها الميثاق         التزا

 ١لحقوق اإلنسان والشعوب هذا الرأي عندما توصلت إلى أن الدول األطراف ال تكتفي، بموجب المـادة                 
تتعهد أيضا  ] ولكنها[الميثاق  باالعتراف بالحقوق وااللتزامات والحريات المعلنة في       "من الميثاق األفريقي،    

  ٧٣".باحترامها واتخاذ التدابير لتنفيذها
حقـوق  " كفالة"و  " باحترام"ويجب التشديد كقاعدة عامة على أنه رغم أن االلتزامات القانونية           

 في المعاهدة المعنية فإن الدول تتحمل على أي حال واجبا قانونيا بأداء             بعبارات صريحة اإلنسان ال ترد    
 pactaوهذه القاعدة األساسية في القانون الدولي والتي تعرف أيضا باسم . ها التعاهدية بنية حسنةالتزامات

sunt servanda من اتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات وهـى تنطبـق   ٢٦، قد تم تكريسها قانونيا في المادة 
فاإلخفـاق  . ية األخرى طبعا وبنفس القدر على معاهدات حقوق اإلنسان كما تنطبق على المعاهدات الدول           

مثال في منع االنتهاكات المدعاة لحقوق اإلنسان أو التحقيق فيها بنشاط والعمل عندما تقوم الحاجة علـى                 
متابعة هذه التحقيقات بإقامة الدعوى يعنى أن الدولة تقوض التزاماتها التعاهدية ومن هنا تجر على نفسها                

  .مسؤولية قانونية بسبب خرق القانون
*****  

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان عبارات تذكر بالعبارات المسـتعملة           ١ستعمل المادة   وت
 الحقـوق والحريـات     تحترمبأن  ... تتعهد  " من العهد الدولي من ناحية أن الدول األطراف          ٢في المادة   

رة والكاملـة    لكل األشخاص الخاضعين لواليتها الممارسة الح      تضمنالمعترف بها في هذه االتفاقية وبأن       
  ). التشديد مضاف" (لتلك الحقوق والحريات دون أي تمييز

فيالسـكويس  وقد فسرت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان هذه المصطلحات في قضية      
التي تتعلق باختفاء واحتمال وفاة السيد فيالسكويس على يد أعضاء مكتب التحقيقات الوطنيـة               رودريغس

المعترف بها في االتفاقية " باحترام الحقوق والحريات"وفى صدد االلتزام . دوراسوالقوات المسلحة في هن
ممارسة السلطة العامة تتقيد ببعض الحدود المستمدة من أن حقوق اإلنسـان صـفات              "أكدت المحكمة أن    

 حماية حقـوق اإلنسـان    "ويعنى ذلك أيضا أن     ." مالزمة للكرامة اإلنسانية ولذلك  تعلو على سلطة الدولة        
   ٧٤."يجب أن تشمل بالضرورة مفهوم تقييد ممارسة سلطات الدولة

                                                           
الوثائق الرسمية : في) ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٢٥اآلراء المعتمدة في ( شنغوى ضد زامبيا، ٨٢١/١٩٩٨بالغ رقم  انظر على سبيل المثال ال٧٢

  . ٨-٧، الفقرتان ١٤٣، الصفحة )المجلد الثاني (A/56/40، للجمعية العامة
٧٣  ACHPR, Avocats Sans Frontières (on behalf of Gaëtan Bwampamye) v. Burundi, Communication No.231/99 decision adopted 
:  of the decision as published at31. , para2000 November 6 – October 23th Ordinary session, 28during the 

html.99-231/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
٧٤ I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, pp. 151-152, para. 165.  
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الممارسة الحرة والكاملة للحقـوق المضـمونة فـي         " بكفالة"وباإلضافة إلى ذلك فإن االلتزام      
  االتفاقية

تنطوى على واجب الدول األطراف في تنظيم الجهاز الحكومي وعمومـا تنظـيم كـل               "
لسلطة العامة بحيث يمكنها قضائيا كفالة التمتع الحر        الهياكل التي يتم من خاللها ممارسة ا      

ونتيجة لهذا االلتزام يجب على الدول األطـراف أن تمنـع أي            . والكامل بحقوق اإلنسان  
انتهاك للحقوق المعترف بها في االتفاقية وأن تحقق فيه وأن تعاقـب عليـه وأن تسـعى                 

ديم تعويض حسـب األضـرار      باإلضافة إلى ذلك إن أمكن إلى استعادة الحق المنتهك وتق         
   ٧٥."الناجمة عن االنتهاك

  :وتضيف المحكمة قائلة إن
االلتزام بكفالة الممارسة الحرة والكاملة لحقوق اإلنسان ال تتحقق بوجود نظـام قـانوني              "

 بل يتطلـب أيضـا أن تتصـرف         –مصمم لكي يجعل من الممكن االمتثال بهذا االلتزام         
  ٧٦." والكاملة لحقوق اإلنسانةة الحرالحكومة بطريقة تكفل فعال الممارس

في تحديد ما إن كان أحد الحقوق المعترف بها في االتفاقيـة قـد تعـرض                " الحاسم"واألمر  
بدعم من سكوت الدولة أو مـا إن كانـت          "لالنتهاك هو، بعبارات المحكمة، ما إن كان االنتهاك قد حدث           

 والتعهدات القانونية   ٧٧". معاقبة المسؤولين عنه   الدولة قد سمحت بوقوع الفعل دون اتخاذ تدابير لمنعه أو         
 من االتفاقية األمريكية تشكل بذلك شبكة واضحة من الواجبات الوقائية           ١للدول األطراف بموجب المادة     

والتحقيقية والعقابية والتعويضية بهدف الحماية الفعالة لحقوق الفرد اإلنسان، وستعالج كلها بمزيـد مـن               
  .التفصيل أدناه

*****  
 األطـراف   تضـمن " من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان علـى أن          ١وأخيرا تنص المادة    

السامية المتعاقدة لكل شخص يخضع لقضاءها بالحقوق والحريات المحددة في الجـزء األول مـن هـذه                 
 فضـلت   ١فـي المـادة     " تضـمن "وبدال من إعطاء تفسير مستقل لمصطلح       ). أضيف التشديد " (االتفاقية
 األوروبية لحقوق اإلنسان أن تربط هذا المصطلح باألحكام الموضوعية األخرى فـي االتفاقيـة               المحكمة
 من االتفاقية رأت المحكمة     ٢وعلى سبيل المثال عند تفسير الحق في الحياة المكفول في المادة            . وملحقاتها

القضاء على الحياة بطريقة    ال تأمر الدولة فقط باالمتناع عن        "٢ من المادة    ١أن الجملة األولى من الفقرة      
متعمدة غير قانونية ولكنها تأمرها أيضا باتخاذ الخطوات المالئمة لضمان حياة األشـخاص الموجـودين               

  : واستعملت المحكمة العبارات التالية٧٨."داخل واليتها
 الحق في الحياة من خالل وضـع        لضمانينطوي ذلك على أن الدولة تتحمل واجبا أوليا         "

ي القانون الجنائي لردع ارتكاب جرائم ضد الشخص وتعززها آليـة إنفـاذ             أحكام فعالة ف  
ويمتد ذلـك أيضـا فـي       . القانون من أجل منع خرق هذه األحكام وقمعه والمعاقبة عليه         

الظروف المالئمة إلى التزام إيجابي على السلطات باتخاذ التدابير التشغيلية الوقائية لحماية            
  ٧٩."للخطر من األفعال اإلجرامية التي يرتكبها فرد آخرأي فرد أو أفراد تتعرض حياتهم 

                                                           
  . ١٦٦، الفقرة ١٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ٧٥
  . ١٦٧، الفقرة ١٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ٧٦
  . ١٧٣، الفقرة ١٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ٧٧
٧٨ published  of the text of the judgment as 85. para, 2000 March 28Turkey, judgment of . Court HR, Case of Mahmut Kaya v. Eur 
/int.coe.echr://http: at.  

  .؛ وأضيف التشديد. المرجع نفسه، الموضع نفسه٧٩
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أي حظر قانوني عام على " أعلنت المحكمة أن  وآخرين ضد المملكة المتحدة  نماكاوفى قضية   
القتل التعسفي يرتكبه وكالء الدولة لن يكون فعاال في الممارسة العملية في حالة عدم وجـود إجـراءات                  

في [وااللتزام بحماية الحق في الحياة      . المهلكة من جانب سلطات الدولة    الستعراض قانونية استعمال القوة     
 مـن االتفاقيـة     ١عندما يقرأ باالقتران بالواجب العام على الدولة بموجب المادة          ] ٢ من المادة    ١الفقرة  

يتطلب ضمنا وجود شـكل     " االتفاقية لكل شخص يخضع لقضاءها    ) هذه(بالحقوق والحريات المحددة في     "
ل التحقيق الرسمي الفعال في حالة قتل أشخاص نتيجة استعمال القوة من جانب وكالء الدولة أو                من أشكا 
  ٨٠."غيرهم

 من االتفاقية فإنهـا     ٢األطراف المتعاقدة السامية الحق في الحياة بموجب المادة          تضمنولكي  
قيق فيها وقمعها والمعاقبـة     تتحمل بذلك التزاما باللجوء إلى التدابير الفعالة لمنع انتهاكات هذا الحق والتح           

ويجدر بالمالحظة أن االلتزام بمنع الجرائم ضد الشخص لن يكون موضع االمتثال بالضرورة من              . عليها
خالل تنفيذ تدابير سياسة عامة للوقاية ولكنه قد ينطوي أيضا في حاالت فردية على واجب اتخاذ تـدابير                  

  ). ٣-٣عي ، القسم الفرأدناهانظر (إيجابية ذات طابع عملي 
 بموجـب   ٨١"مالزمة لالحترام الفعلي للحقـوق المعنيـة      "وااللتزامات اإليجابية التي قد تكون      

 وعلى الحق في الحياة ولكن قد ترتب أيضا آثارا في موضوع       ٢االتفاقية األوروبية ال تقتصر على المادة       
 والحق في احترام    ٣،٨٢ حماية الحقوق والحريات األخرى مثل الحق في عدم التعرض للتعذيب في المادة           

 والحـق فـي حريـة       ١٠٨٤ والحق في حرية التعبير في المـادة         ٨٨٣الحياة العائلية للشخص في المادة      
ولكن طبيعة ونطـاق هـذه االلتزامـات        . ١١٨٥االجتماعات السلمية وحرية تكوين الجمعيات في المادة        

  . يتوقفان على الحق موضع النظر ووقائع القضية موضوع المداولة
الحقوق والحريات المحدد في االتفاقية األوروبيـة        ضمانرا ينبغي أن يالحظ أن واجب       وأخي

وملحقاتها قد يستتبع أيضا واجبا قانونيا على الدول المتعاقدة باتخاذ إجراءات إيجابية لكفالة احترام تلـك                
  ٨٦.بين المواطنين بصفتهم الشخصيةالحقوق والحريات 
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في المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان تلتزم الدول بغض النظر عن األلفاظ المستعملة 
األطراف بواجب توفير حماية فعالة للحقوق والحريات المعترف بها في هذه 

  .المعاهدات لجميع األشخاص داخل واليتها
 انتهاكات حقوق منعوتتألف هذه االلتزامات القانونية من واجب العمل بفعالية على 

  .تها قضائيا والمعاقبة عليها واإلنصاف لضحاياهاوالتحقيق فيها ومالحقاإلنسان 
وقد تكون االلتزامات اإليجابية مالزمة للحماية الفعالة ألي حق من حقوق اإلنسان 

 .يعترف به القانون الدولي

  

  واجب منع انتهاكات حقوق اإلنسان  ٣-٣
 ولـذلك فإنـه     المنع هو البداية والنهاية في الحماية الفعالة لحقوق وحريات الشخص اإلنساني          

يشكل الغرض النهائي لقانون حقوق اإلنسان الدولي وهو مفتاح إقامة مجتمع وطني ودولي يستطيع فيـه                
ويبدأ المنع، الذي شددت على أهميته كافة هيئات الرصـد          . جميع األشخاص الحياة في حرية وسلم وأمن      

 ويجب بعد ذلك أن     ٨٧.انوني المحلي الدولية، بإدراج التزامات دولية في صدد حقوق اإلنسان في النظام الق          
تقوم كافة السلطات المختصة بتطبيق القانون المحلي في كل الحاالت ودون خوف وذلك مثال باالستقالل               
الكامل عن الهيئة التنفيذية ألن أي قانون مهما كانت دقة وجمال صياغته ال يؤدى األثر الوقائي المطلوب                 

. تداءاتهم وجرائمهم سوف تؤدي إلى مطـاردتهم فـي المحـاكم          إال إذا علم المجرمون المحتملون أن اع      
وبالفعل فإن الجزء الثاني من هذا الفصل يوضح بعض العناصر الجوهرية في المنع وهى وجود وسائل                

  .انتصاف محلية فعالة والتحقيق الفوري والنشط والمحايد في ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان
ر من الحاالت إلى جانب ذلك تدابير اجتماعية وإداريـة          ومع ذلك يتطلب المنع الفعال في كثي      

 وذلك حسب احتياجات البلد المعني      ٨٨وتعليمية وغيرها من التدابير من قبيل التعاون الدولي وعبر الحدود         
وترد أدناه بعض أمثلة إشارات الهيئات الرصد الدولية إلى المنع فيما يتعلق بحـاالت              . ومشاكله وظروفه 
  .الت االختفاء والتعذيبالقتل التعسفي وحا

  
  لصعيد العالميا ١-٣-٣

 فيرغم أن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان لم تقم بصياغة آرائها بشأن واجب الدول األطراف               
. منع انتهاكات حقوق اإلنسان عموما فإنها كثيرا ما شددت على الحاجة إلى المنع في صدد مسائل محددة                

التـدابير التشـريعية    "رها الدورية أن تبلغ اللجنة بمعلومات عـن         وهكذا ينبغي للدول األطراف في تقاري     
واألشكال األخرى من   " واإلدارية والقضائية وغيرها من التدابير التي تتخذها لمنع ومعاقبة أعمال التعذيب          

 وبتحديـد أكبـر أوصـت       ٨٩.سوء المعاملة وفقا ألحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         
بإقامة نظام مستقل لرصد وتفتيش جميع أماكن االحتجاز والمؤسسات العقابيـة علـى             "زبكستان  اللجنة أو 

أساس منتظم بغرض منع التعذيب وغيره من أشكال إساءة استعمال السلطة من جانـب مـوظفي تنفيـذ                  
  : وأعلنت اللجنة أيضا ما يلي٩٠".القانون

                                                           
لجنة القضاء على التمييز العنصري، في :  في موضوع دور المنع الذي تؤديه التشريعات التي تجرم األفكار المستندة إلى التفوق العنصري انظر٨٧

   .٣٤٩، الفقرة ٥٩، الصفحة A/56/18، عامةالوثائق الرسمية للجمعية ال: وثيقة األمم المتحدة
انظر لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في وثيقة األمم :  في موضوع أهمية التعاون الدولي وعبر الحدود ألغراض منع االتجار بالمرأة٨٨

  . ٣٧٢، الفقرة ٣٨، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: المتحدة
  .٨، الفقرة ١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة: ، في)٧المادة  (٢٠رقم  التعليق العام ٨٩
  .٧، الفقرة ٦٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة٩٠
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حماية التي تقتضيها صراحة    تتسم الحماية من الحرمان من الحياة تعسفيا، وهى ال          -٣"
وتعتبر اللجنة أنه ينبغي للـدول األطـراف أن         .  بأهمية قصوى  ٦ من المادة    ١الفقرة  ... 

تتخذ تدابير ال تقف عند حد منع ومعاقبة الحرمان من الحياة بسبب أعمال إجرامية ولكـن                
ياة على يد والحرمان من الح  . أيضا لمنع القتل التعسفي من جانب سلطات األمن التابعة لها         

ولذلك يجب أن يـنص القـانون       . سلطات الدولة موضوع يتسم بأقصى قدر من الخطورة       
نصا صارما على مكافحة وتقييد الظروف التي يمكن فيها حرمان شخص من حياته على              

  ٩١.:يد هذه السلطات

ينبغي للدول األطراف أيضا أن تتخذ تدابير محددة وفعالة لمنـع اختفـاء             " وفى رأى اللجنة،    
األفراد وهو أمر أصبح لألسف شائعا أكثر من الالزم ويؤدى في أكثر األحيان إلى حرمان تعسفي مـن                  

  ٩٢."الحياة
وأخيرا فعندما تخلص اللجنة إلى أن دولة طرف قد انتهكت التزاماتها بموجب العهد فـي أي                

دولة الطرف المعنيـة    بالغ يعرض على اللجنة بموجب الملحق االختياري للعهد فإنها تقوم دائما بإبالغ ال            
  ٩٣.بأنها تتحمل التزاما بمنع حدوث هذه االنتهاكات في المستقبل

  
  لصعيد اإلقليميا ٢-٣-٣

قامت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بتحليل فكرة المنع بقدر أكبر من التفصيل فـي               
مريكية لحقوق اإلنسان   التي حكمت فيها بأن أي دولة طرف في االتفاقية األ          فيالسكويس رودريغس قضية  

تتحمل واجبا قانونيا باتخاذ خطوات مسؤولة لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان والستعمال الوسائل المتاحـة              "
تحت تصرفها للقيام بتحقيق جدي في انتهاكات ارتكبت داخل حدود واليتها لتعيين المسـؤولين وفـرض                

  :وأضافت اللجنة أمرا هاما وهو أن ٩٤".العقوبة المالئمة وكفالة تعويض الضحية تعويضا كافيا
هذا الواجب في المنع يشمل كل الوسائل ذات الطابع القانوني والسياسي واإلداري             -١٧٥"

 تعزز حماية حقوق اإلنسان وتكفل اعتبار ومعاملة أية انتهاكـات بوصـفها             التيوالثقافي  
االلتزام بتعـويض   أفعاال غير قانونية، قد تؤدى بهذه الصفة إلى عقوبة المسؤولين عنها و           

وليس من الممكن وضع قائمة تفصيلية بكل هذه التـدابير نظـرا            . الضحية عن األضرار  
وبالطبع فإنه مع إلزام الدولة بمنع      . ألنها تتباين مع تباين قوانين وظروف كل دولة طرف        

التعدي على حقوق اإلنسان فإن وجود انتهاك بعينه ال يثبت بحد ذاته اإلخفاق في اتخـاذ                
ومن ناحية أخرى فإن إخضاع أي شخص لهيئات رسمية قمعية تمـارس         . ابير الوقائية التد

التعذيب واالغتيال دون عقاب هو بحد ذاته خرقا لواجب منع انتهاكات الحق فـي الحيـاة          
والحق في السالمة الجسدية للشخص حتى وإن لم يتعرض هذا الشخص بالذات للتعذيب أو          

  ٩٥."هذه الوقائع في قضية ملموسةاالغتيال أو إذا لم يمكن إثبات 

 أشارت المحكمة أيضا إلى العبارة المذكورة أعاله الصادرة عـن           أطفال الشوارع وفى قضية   
الخطـورة  "اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في صدد الحماية من الحرمان من الحياة تعسفيا وأكدت علـى                

                                                           
  .٣، الفقرة ١١٥، الصفحة ة الصادرة عن األمم المتحدةمجموعة التعليقات العام: ، في)٦المادة  (٦ التعليق العام رقم ٩١
  . ٤، الفقرة ١١٥ المرجع نفسه، الصفحة ٩٢
الوثائق الرسمية : في وثيقة األمم المتحدة) ٢٠٠١أبريل / نيسان٣اآلراء المعتمدة في ( روخاس غارسيا ضد كولومبيا، ٦٨٧/١٩٩٦ البالغ رقم ٩٣

 تشرين ٢٥اآلراء المعتمدة في ( شونغوى ضد زامبيا، ٨٢١/١٩٩٨ والبالغ رقم ١٢، الفقرة ٥٤ الصفحة ،)المجلد الثاني (A/56/40، للجمعية العامة
  . ٧، الفقرة ١٤٣، الصفحة ٢٠٠٠أكتوبر /األول

٩٤ I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 155, para. 174.  
  .١٧٥، الفقرة ١٥٥حة  المرجع نفسه، الصف٩٥
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عذيبهم وقتلهم والتي كانت أيضا انتهاكـا       لهذه القضية التي اشتملت على اختطاف عدة أطفال وت        " الخاصة
   ٩٦".في اتخاذ تدابير خاصة لحماية ومساعدة األطفال داخل واليتها"اللتزام الدولة 

وأبرزت محكمة البلدان األمريكية أيضا استعمال وسائل االنتصاف المحلية الفعالة ألغـراض            
ال يقتصر على كفالة احتـرام      "دفه  ، وه اإلحضار أمام المحكمة إلى المحكمة    المنع وخاصة في صدد أمر      

الحق في الحرية الشخصية والسالمة الجسدية ولكن أيضا يمتد لمنع اختفاء الشخص أو إبقاء مكان وجوده                
  ٩٧".سرا وكفالة حقه في الحياة في نهاية المطاف

*****  
 التي تتعلق باختفاء الضحية وموتها بعد ذلك إثر التعذيب توصـلت            قايا ضد تركيا  وفى قضية   

 مـن   ١المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى االستنتاج التالي في صدد التزامات تركيا بموجب المادة              
  :٣المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مع اقتران هذه المادة بحظر التعذيب الوارد في الفقرة 

 بـأن   ١إن االلتزام المفروض على األطراف السامية المتعاقدة بموجـب المـادة             -١١٥"
لكل شخص يخضع لقضاءها الحقوق والحريات المحددة في االتفاقية، مقترنـة           ... من  تض

، تتطلب من الدول اتخاذ تدابير تهدف إلى كفالة عدم إخضاع األشخاص الداخلين             ٣بالمادة  
في واليتها للتعذيب أو المعاملة غير اإلنسانية أو المهينة، بما في ذلـك سـوء المعاملـة                 

ولذلك فإن مسؤولية الدولة تكون موضع التحقيق       ... م الشخصية   الصادر عن أفراد بصفته   
أو عندما تخفق السلطات في اتخاذ      ... عندما يخفق إطار القانون في توفير الحماية الكافية         

الخطوات المعقولة لتجنب خطر سوء المعاملة الذي تعلم بوجوده أو ينبغي لهـا أن تعلـم                
  ... بوجوده 

طات علمت أو كان ينبغي لها أن تعلم أن حسن قايـا كـان            وتجد المحكمة أن السل     -١١٦
 . PKKمعرضا لالستهداف نظرا لالشتباه في تقديمه مساعدة للجرحى من الحزب الكردي            

وكان اإلخفاق في حماية حياته من خالل تدابير محددة وبسبب العيوب العامة في إطـار               
بدون محاكمة ولكن أيضا لسوء القانون الجنائي سببا في تعريضه للخطر ليس فقط لإلعدام 

ويترتب على ذلك أن الحكومـة      . المعاملة من جانب أشخاص غير مطالبين بتبرير أفعالهم       
  ٩٨."مسؤولة عن سوء المعاملة التي عانى منها حسن قايا بعد اختفائه وقبيل وفاته

 ومن االستنتاجات الهامة في هذا الحكم أن واجب منع انتهاكات حقوق اإلنسان يتـألف مـن               
تدابير لحماية األشخاص من التعذيب ال من جانب موظفي الدولة وحدهم ولكن أيضا من جانب أشخاص                

وبعبارات بسيطة يجب على الدول أال تضع أي شخص في موقف يتعرض فيه لخطر              . بصفتهم الخاصة 
  .  من االتفاقية٣التعرض لمعاملة تتناقض مع المادة 

*****  
مذكورة أعاله والمتصلة بمنع انتهاكات حقـوق اإلنسـان         وفى حين أن اإلشارات والقضايا ال     

تتعلق أساسا بالجرائم الخطيرة بصفة خاصة مثل التعذيب واالختطاف والحرمان من الحياة تعسفيا فـإن               
 على كل الحقوق والحريات األساسية المعترف بها في القانون          رااللتزام بمنع االنتهاكات ينطبق بنفس القد     

  .وليالوطني والقانون الد

                                                           
٩٦ I-A Court HR, Villagrán Morales et al. Case (the “Street Children” case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 63, 

pp. 170-171, paras. 145-146.  
٩٧ I-A Court HR, Suárez Rosero Case, judgment of November 12, 1997, Series C, No. 35, p. 75, para. 65..  
٩٨  Eur. Court HR, Case of Mahmut Kaya v. Turkey, judgment of 28 March 2000, paras. 115-116 of the text of the judgment as 
/int.coe.echr://httppublished at .  
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واجب منع انتهاكات حقوق اإلنسان واجب مالزم للواجب القانوني بكفالة الحماية 
  . الفعالة لهذه الحقوق

 أو إداري أو سياسي أو ثقافي أو قانونيويمكن أن تكون التدابير الوقائية ذات طابع 
  .اجتماعي أو تعليمي أو عالجي أو غير ذلك حسب المشكلة المعنية والبلد المعني

تب على واجب منع انتهاكات حقوق اإلنسان واجب عدم تعريض أي شخص ويتر
لظروف يتهدده فيها خطر االختفاء أو التعذيب أو القتل التعسفي حتى ولو قام أفراد 

 بصفتهم الشخصية بارتكاب هذه األفعال غير القانونية

  

  اجب توفير سبل االنتصاف المحليةو ٤-٣
 لتوفير سبل االنتصاف المحليـة للضـحايا المزعـومين          يشاهد مما سبق أن الواجب القانوني     

وقد أوضحت الممارسة العملية في كـل       . واجب مالزم للواجب العام بتوفير حماية فعالة لحقوق اإلنسان        
الحاالت وبصورة مقنعة أنه ما لم يتوفر للفرد حق فعال في اللجوء إلى محاكم أو سلطات إدارية مستقلة                  

ي لغرض االنتصاف من انتهاك مزعوم لحقوق اإلنسان فإن التمتع الحقيقـي            ومحايدة على الصعيد الوطن   
ومن وجهة نظر الدول ينطوي وجود وسائل انتصاف محلية فعالـة علـى             . بحقوق اإلنسان سيظل وهماً   

ميزة تتمثل في أن هذه الوسائل تسمح للدول بعالج خطأ وبالتالي تجنب المسـؤولية الدوليـة واحتمـال                  
  .هيئات الرصد الدوليةالتأنيب من إحدى 

وفى هذا القسم نجد بيانات وقرارات مختارة تقدم لنا فكرة عامة عن األهميـة التـي تعلقهـا                  
هيئات الرصد الدولية على توفر سبل انتصاف فعالة في حالة انتهاكات حقوق اإلنسـان علـى الصـعيد                  

  .الوطني
  

  لصعيد العالميا ١-٤-٣
 من اإلعـالن    ٨مرة على الصعيد العالمي في المادة       كان إدراج سبل االنتصاف المحلية ألول       

حق اللجوء إلى المحـاكم الوطنيـة المختصـة         "العالمي لحقوق اإلنسان التي تنص على أن لكل شخص          
وأدرج هـذا   ". إلنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق األساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون             

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الـذي تتعهـد            ٢مادة   من ال  ٣الحق أيضا في الفقرة     
  :بمقتضاها كل دولة طرف في هذا العهد

بأن تكفل توفر سبيل فعال للتظلم ألي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف               )أ"(
  بها في هذا العهد حتى لو صدر االنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية؛

فل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة              بأن تك   )ب(
قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليهـا نظـام                

  الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي؛

  ."المتظلمينبأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ األحكام الصادرة لصالح   )ج(

 فعالـة ويترتب على العبارات الواضحة لهذا الحكم أن سبل االنتصاف المتاحة يجب أن تكون              
ويمكن أن تكون سبل االنتصاف علـى سـبيل         .  من جانب السلطات المختصة    مكفوالوأن يكون تنفيذها    

 أن القائمين بصياغة  تشير إلىبدقة ٢من المادة ) ب (٣المثال قضائية أو إدارية رغم أن أي قراءة للفقرة 
ويجدر بالمالحظة ألغراض االمتثال لقاعدة اسـتنفاذ وسـائل         . العهد يفضلون سبل االنتصاف القضائية    
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 من الملحق االختياري للعهد أن اللجنة المعنية ٥من المادة ) ب(٢اإلنصاف المحلية الموضوعة في الفقرة   
 فقط إلى تلك السبل من سبل االنتصاف التـي          اإلنسان تعتقد أن الضحية المزعوم مطالب باللجوء      بحقوق  

وباإلضافة إلى ذلك يكون على الحكومات التي تـدعى         ". فعالة"لكي تكون   " إمكانات معقولة "تنطوي على   
  ٩٩.وجود سبل انتصاف أن تثبت فعاليتها

ورغم أن سبل االنتصاف يجب أن تتاح لكل ادعاءات بانتهاكات للحقوق المكفولة في العهـد               
 إلى وجود سبل انتصاف متوفرة وفعالة ومستقلة ومحايدة يتسم بإلحـاح خـاص لألشـخاص      فإن الحاجة 

ولذلك أكدت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان على ضـرورة الضـمانات وسـبل             . المحرومين من حريتهم  
 مـن العهـد، أي      ٧االنتصاف الفعالة لألشخاص المحتجزين في صدد كل األفعال التي تحظرها المـادة             

تقاريرها وينبغي مثال للدول األطراف عند تقديم  . المعاملة والعقوبة القاسية والالإنسانية والمهينة    التعذيب و 
أن تشير إلى الطريقة التي يضمن بها نظامها القانوني ضمانا فعاال اإلنهاء الفوري لكل األعمال               "الدورية  

للجنـة أن الحـق فـي رفـع          وترى ا  ١٠٠". وأن تشير أيضا إلى اإلنصاف المالئم      ٧التي تحظرها المادة    
وأن " يجب أن يكون معترفا به في القانون المحلـي         "٧الشكاوى ضد سوء المعاملة المحظورة في المادة        

  الشكاوى
يجب أن تكون موضع التحقيق الفوري والمحايد من جانب السلطات المختصة لكي يكون             "

  ١٠١".االنتصاف فعاال

ت محددة عن سبل االنتصاف المتاحة لضحايا       ينبغي أن تقدم معلوما   "وتقارير الدول األطراف    
سوء المعاملة وعن اإلجراءات التي يجب أن يتبعها مقدمو الشكاوى وعن اإلحصاءات المتعلقـة بعـدد                

  ١٠٢".الشكاوى وكيفية التعامل مع هذه الشكاوى
مـن جانـب    " بقلق عميق من تقارير التعذيب واستعمال القوة بشكل مفـرط         "وشعرت اللجنة   

فـي االسـتجابة    "من جانب الدولة الطرف     " التأخير الواضح "القانون في فنزويال وقلقها من      موظفي تنفيذ   
والحق في اللجوء إلى    . عدم وجود آليات مستقلة للتحقيق في التقارير المذكورة       ] وقلقها من [لهذه الحوادث   

بتلقى وبحـث كـل     وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ هيئة مستقلة مخولة         . المحاكم ليس بديال لهذه اآلليات    
التقارير عن استعمال القوة بصورة مفرطة وغير ذلك من أشكال إساءة استعمال السـلطة مـن جانـب                  

   ١٠٣."الشرطة وقوات األمن األخرى على أن يتبع ذلك، حسب االقتضاء، مالحقة من يبدو مسؤوال عنها
سـائل  بسـبب عـدم وجـود و      "وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها في قضية ترينيداد وتوباغو          

 و  ٣-٢بما في ذلك الدستور، لضحايا التمييز في اإلطار الكامل للمادتين           (االنتصاف في التشريع المحلي     
وينبغي أن تكفل الدولة الطرف توفر وسائل االنتصاف لكل نطاق الحاالت التمييزية التي             .  من العهد  ٢٦

   ١٠٤."تندرج في الحماية التي توفرها هاتان المادتان
***** 

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية ١٣مادة وتتطلب ال
  أو الالإنسانية أو المهينة من كل دولة طرف أن تضمن

                                                           
في وثيقة األمم ) ١٩٨٠يوليه / تموز٢٣لمعتمدة في اآلراء ا (توريس راميرس ضد أوروغواي. و ٤/ ١ انظر على سبيل المثال البالغ رقم ت ٩٩

  . ٥، الفقرة ١٢٣-١٢٢، الصفحتان A/35/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: المتحدة
  . ١٤، الفقرة ١٤١، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة: ، في)٧المادة  (٢٠ التعليق العام رقم ١٠٠
  .وضع نفسه المرجع نفسه، الم١٠١
  . المرجع نفسه١٠٢
  . ٨، الفقرة ٥٠، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٠٣
  . ١٠، الفقرة ٣٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٠٤
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أن يكون ألي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لواليتها القضـائية                "
هذه السلطات فـي حالتـه      الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر            

وينبغي اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان حماية مقدم الشكوى        . على وجه السرعة وبنزاهة   
  ."والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو أي أدلة قدمها

 الستعراض... نظاما شامال   "وأوصت لجنة مناهضة التعذيب في هذا الصدد أن تضع الصين           
في الشكاوى من سوء المعاملة المقدمة من األشخاص الموجودين في أي نـوع مـن أنـواع االحتجـاز                   

بأن تواصل تعزيز التدابير لحماية حق      " وأوصت أيضا األردن     ١٠٥".والتحقيق فيها والتعامل معها بفعالية    
 وبـالطبع فـإن     ١٠٦".المحتجزين وخاصة وصولهم إلى القضاة والمحامين واألطباء الـذين يختـارونهم          

الوصول إلى المهن القانونية أمر جوهري هو اآلخر لتمكين األشخاص الموجودين في االحتجاز للـدفاع               
" ‘صندوق بريد السجن  ’نظام  "وهكذا رحبت اللجنة بقيام دائرة االدعاء العام في بنما بإنشاء           . عن حقوقهم 

  ١٠٧."لتسهيل ممارسة السجناء لحقهم في تقديم الشكاوى وااللتماسات
*****  

 من االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشـكال التمييـز العنصـري هـي               ٦وتفرض المادة   
حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من       "األخرى واجبا على الدول األطراف لكي تكفل لكل إنسان          

التمييـز  مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال                
وفـى  ". العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق اإلنسان والحريات األساسية ويتنافى مع هذه االتفاقيـة              

بمواصلة جهوده إلنشـاء نظـام      "صدد هذه النقطة أوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري السودان           
الفعال والمتساوي إلى وسـائل     من االتفاقية ويكفل الوصول     ] ٦ و   ٥ و   ٤المواد  [قانوني محلي ينفذ تماما     

االنتصاف من خالل المحاكم الوطنية المختصة وغيرها من مؤسسات الدولة ضد أي أعمال من أعمـال                
 بـأن تقـوم فرنسـا       ٦ وأوصت أيضا في صدد المادة       ١٠٨".التمييز العنصري وما يتصل به من تسامح      

 وبدأت هذه اللجنة أيضا تأخذ في       ١٠٩."بتعزيز فعالية وسائل االنتصاف المتاحة لضحايا التمييز العنصري       "
، فـي   "اعتبارا خاصا "وسوف تولى في هذه الصدد      ". أبعاد التمييز العنصري المتصلة بالجنسين    "االعتبار  

  ١١٠".توفر وسائل االنتصاف وآليات الشكاوى من التمييز العنصري والوصول إليها"جملة أمور، إلى 
*****  

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال       ٢ من المادة    )ج(وتتعهد الدول األطراف بموجب الفقرة      
حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحمايـة            "التمييز ضد المرأة بفرض     

الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخرى في البلد، من أي عمـل                
إنشاء وسائل انتصاف كافية للمرأة     " التمييز ضد المرأة بيالروس على       وحثت لجنة القضاء على   ". تمييزي

تحسين ] و[للحصول على اإلنصاف بسهولة من التمييز المباشر أو غير المباشر خاصة في مجال العمل               
نفاذ المرأة إلى هذه السبل لالنتصاف، بما في ذلك النفاذ إلى المحاكم، من خالل تسهيل المعونة القانونيـة                  

                                                           
  ). ب(١٥٠، الفقرة ٢٤، الصفحة A/51/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٠٥
  ). ب(٧٤، الفقرة ٢٤، الصفحة A/50/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٠٦
  . ٢١٥، الفقرة ٢٢، الصفحة A/53/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٠٧
  . ٢١٠رة ، الفق٤١، الصفحة A/56/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٠٨
  . ١٠٣، الفقرة ٢٧، الصفحة A/55/18، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٠٩
، مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة: في) أبعاد التمييز العنصري المتصلة بالجنسين( التوصية العامة الخامسة والعشرون ١١٠

  ). د(٤، الفقرة ١٩٥الصفحة 
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بأن توفر سبل النفاذ إلى وسائل      " وأوصت اللجنة الكاميرون أيضا      ١١١".أة وبدء حمالت توعية قانونية    للمر
  ١١٢.أمام المرأة التي تتعرض لمختلف أشكال العنف" االنتصاف القانونية

*****  
وأخيرا فهناك ما يدعو إلى االهتمام عندما نالحظ في هذا السياق أن مسألة وسائل االنتصاف               

 من الجـزء األول     ٢٧االت انتهاكات حقوق اإلنسان كانت موضع المعالجة أيضا في الفقرة           الفعالة في ح  
  :من إعالن وبرنامج عمل ڤيينا التي وافقت فيه الدول المشاركة بتوافق اآلراء على أنه

ينبغي لكل دولة أن توفر إطارا فعاال لإلنصاف من أجل معالجة المظالم أو االنتهاكـات               "
وتشكل إقامة العدل، بما في ذلك وجود وكاالت إنفـاذ القـوانين            . نسانالمتعلقة بحقوق اإل  

وللمالحقة القضائية، وبصفة خاصة وجود قضاء مستقل ومهنة قانونية مستقلة، بما يتمشى            
تماما مع المعايير الواجبة التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، أمـورا             

م وغير التمييزى لحقوق اإلنسان وأمورا ال غنـى عنهـا           أساسية بالنسبة إلى اإلعمال التا    
  ١١٣."لعمليتي الديمقراطية والتنمية المستدامة

  
  لصعيد اإلقليميا ٢-٤-٣

. من الطبيعي أن تكفل معاهدات حقوق اإلنسان هي األخرى الحق في سبل االنتصاف المحلية             
الحق " والشعوب على أن لكل شخص  من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان  ٧من المادة   ) أ(١فتنص الفقرة   

في اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق األساسية المعترف له بها                
وكان هذا الحكم موضع االنتهاك في جملة       ". والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد      

وكان رأى  . مان الضحايا من فرصة الطعن في أمر إبعادهم       أمور في قضية ضد زامبيا وتنطوي على حر       
اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب أن الحرمان من الحق في النظر العادل فـي قضـيتهم يمثـل                  

 من الميثاق   ٧من المادة   ) أ(١انتهاكا لكال قانون زامبيا وقانون حقوق اإلنسان الدولي، بما في ذلك الفقرة             
 موضع االنتهاك أيضـا  ٧من المادة ) أ(١الحق في عرض الشكوى الذي تكفله الفقرة       وكان   ١١٤.األفريقي

في قضية ضد نيجيريا تم فيها منع المحاكم بمرسوم حكومي من قبول أي شـكاوى تتعلـق بعـدد مـن                     
ولم تقبل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشـعوب        . المراسيم التي تتصل في جملة أمور بمنع الصحف       

على هذا النحو لتجنب اإلفراط     " أحكام استبعاد "أن تصدر   " من طابع األنظمة العسكرية   "ومة بأن   حجة الحك 
  : وقالت اللجنة إن. في المقاضاة
. ينبغي أال تخشى من وجـود قضـاء مسـتقل         ... أي حكومة تحكم حقا لصالح الشعب       "

ـ            يم المجتمـع   وينبغي أن تكون الهيئتان القضائية والتنفيذية من الحكومة شريكين في تنظ
وأما قيام الحكومة باستبعاد اختصاص المحاكم على نطاق واسع فيعبر عـن            . تنظيما طيبا 

االفتقار إلى الثقة في مبررات إجراءات الحكومة ذاتها ويعبر عن االفتقار إلى الثقة في أن               
  ١١٥."المحاكم تتصرف وفقا للصالح العام ولحكم القانون

                                                           
  . ٣٦٠، الفقرة ٣٧، الصفحة A/55/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: يقة األمم المتحدة وث١١١
  .٥٠، الفقرة ٥٥ المرجع نفسه، الصفحة ١١٢
   .A/CONF.157/53 انظر وثيقة األمم المتحدة ١١٣
١١٤  ACHPR, Amnesty International (on behalf of W. S. Banda and J. L. Chinula) v. Zambia, Communication No. 212/98, decision 

:  of the text of the decision as published at61-60. , paras1999 May 5adopted on 
html.98-212/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
١١٥  ACHPR, Media Rights Agenda and Others v. Nigeria, Communications Nos. 105/93, 128/94, 130/94 and 152/96, decision 

:  of the text of the decision as published at81 and 78. , paras1998 October 31adopted on 
html.96-152_94-130_94-128_93-105/comcases/africa/humanrts/edu.umn.1www://http.  
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ة المحاكم تنتهك حق الفرد في عرض قضـيته بموجـب           ولذلك قررت اللجنة أن استبعاد والي     
  ١١٦. من الميثاق١٦ من المادة ١الفقرة 

*****  
 المتعلقة بالحق في الحماية القضـائية       ٢٥وفى االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان تنص المادة        

  :على ما يلي
 إلى محكمة   – أو أي لجوء فعال آخر       –لكل إنسان الحق في لجوء بسيط وسريع          -١"

مختصة لحماية نفسه من األعمال التي تنتهك حقوقه األساسية المعترف بها فـي دسـتور               
دولته أو قوانينها أو في هذه االتفاقية، حتى لو ارتكب ذلك االنتهاك أشخاص يعملون أثناء               

  .تأدية واجباتهم الرسمية

  :تتعهد الدول األطراف بما يلي  -٢

ستفصل في حقه هذا السلطة المختصة      أن تضمن أن كل من يطالب بتلك الحماية           )أ(
  التي يحددها النظام القانوني للدولة؛

  أن تنمي إمكانيات الحماية القضائية؛  )ب(

أن تضمن أن السلطات المختصة سوف تنفذ تدابير الحماية المشار إليها عندما يتم               )ج(
  ."منحها

 مـن   ١فول في الفقـرة     وأعلنت محكمة البلدان األمريكية أن الحق في الحماية القضائية المك         
يدخل فيه المبدأ المعترف به في قانون حقوق اإلنسـان الـدولي بشـأن فعاليـة األدوات أو                   " ٢٥المادة  

  : ويعنى ذلك بالتحديد أن١١٧".الوسائل اإلجرائية التي تهدف إلى كفالة هذه الحقوق
ة فعالـة   االلتزام يقع على الدول األطراف بموجب االتفاقية لتوفير سبل انتصاف قضـائي           "

ويجب أن تكون هـذه السـبل لالنتصـاف         ) ٢٥المادة  (لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان     
وأن يتمشى كل ذلك مع     ) ٨ من المادة    ١الفقرة  (مؤسسة وفقا لإلجراءات القانونية الواجبة      

االلتزام العام لهذه الدول بضمان الممارسة الحرة والكاملة للحقوق المعتـرف بهـا فـي               
  ١١٨)."١المادة ( األشخاص الخاضعين لواليتها االتفاقية لجميع

  وينص هذا المبدأ باإلضافة إلى ذلك على أن
عدم وجود سبيل انتصاف فعال من انتهاكات الحقوق المعترف بها في االتفاقية يمثل بحد              "

وبهـذا  . ذاته انتهاكا لالتفاقية من جانب الدولة الطرف التي ال يوجد فيها سبيل االنتصاف            
لتشديد على أنه ال يكفى لوجود هذا االنتصاف أن يتم الـنص عليـه فـي                المعنى يجب ا  

الدستور أو بموجب القانون أو أن يكون معترفا به اعترافا رسميا وحسـب، بـل يجـب                 
باألحرى أن يكون فعاال حقا إلثبات حدوث أي انتهاك ألحد حقوق اإلنسان وفـى تـوفير                

 بسبب الظروف العامة السائدة فـي       وسبيل االنتصاف الذي يصبح سبيال وهميا     . اإلنصاف
ويمكن أن  . البلد أو حتى بسبب الظروف الخاصة ألي قضية بعينها ال يمكن اعتباره فعاال            

عندما تفتقر السلطة القضـائية     : يحدث ذلك مثال عندما تثبت الممارسة العملية عدم فعاليته        
ذ أحكامها؛ أو في أي     إلى االستقالل الكافي إلصدار قرارات محايدة أو تنقصها وسائل تنفي         

                                                           
  . ٨٢ المرجع نفسه، الفقرة ١١٦
١١٧  I-A Court HR, Judicial Guarantees in States of Emergency (arts. 27(2), 25 and 8 of the American Convention on Human 

Rights), Advisory Opinion OC-9/87, Series A, No. 9, p. 32, para. 24.  
١١٨ I-A Court HR, Godinez Cruz Case, Preliminary Objections, judgment of June 26, 1987, Series C, No. 3, p. 78, para. 93.  
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حالة أخرى تشكل إنكارا للعدالة مثلما يحدث في حالة تأخير اتخاذ القرار دون مبـرر؛ أو                
  ١١٩."عندما يحدث ألي سبب حرمان الضحية المدعى من النفاذ إلى االنتصاف القضائي

صحيحة عموما في صـدد كـل الحقـوق         "نجد أن هذه االستنتاجات     " الظروف العادية "وفى  
 ولالطالع على معلومات تتعلق بالتحديد باشتراط وجود سبل االنتصـاف           ١٢٠".بها في االتفاقية  المعترف  

  .المحلية الفعالة في حاالت الطوارئ العامة انظر الفصل السادس عشر من هذا الدليل
 من االتفاقية األمريكية فـي      ٢٥وقامت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان بتفسير المادة         

وخلصت .  باييس واختفائه بعد ذلك    – المتعلقة باختطاف السيد كاستيلو       باييس ضد بيرو   –لو  كاستيقضية  
أمر اإلحضار أمـام    (التظلم المقدم من أقرب أقرباء السيد كاستيلو باييس ضد احتجازه           "المحكمة إلى أن    

انـات  قد تعرض للتعطيل من جانب موظفي الدولة بتالعبهم في سجالت بي) Habeas Corpus/المحكمة
االنتصاف بأمر اإلحضار أمام    "وبذلك ثبت أن    ". المحتجزين مما جعل من المستحيل تحديد مكان الضحية       

 ١٢١". باييس وربمـا إنقـاذ حياتـه       –المحكمة لم يكن فعاال لضمان إطالق سراح أرنستو رفاييل كاستيلو           
  :وبشأن هذه المسألة الهامة أضافت المحكمة ما يلي

مر اإلحضار أمام المحكمة بسبب االختفاء القسري ال يسـتبعد          إن عدم فعالية أ   ...   -٨٢"
وهذا النص على الحق في اللجوء الفعـال إلـى          .  من االتفاقية األمريكية   ٢٥انتهاك المادة   

محكمة وطنية مختصة هو أحد األعمدة األساسية ال في االتفاقية األمريكية وحسب ولكـن              
  .مقراطي في إطار االتفاقيةأيضا في إقامة حكم القانون ذاته في مجتمع دي

من االتفاقية  ) ١(١ ارتباطا وثيقا بااللتزام العام الوارد في المادة         ٢٥وترتبط المادة     -٨٣
األمريكية من ناحية أنه يضع واجبات الحماية على الدول األطراف من خالل تشـريعاتها              

يـة  والغرض من أمر اإلحضار أمام المحكمة ال يقتصـر علـى ضـمان الحر             . المحلية
 في تحديد مكـان     اإلخفاقالشخصية والمعاملة اإلنسانية ولكنه يمتد أيضا لمنع االختفاء أو          

  ١٢٢."االحتجاز، وفى النهاية لكفالة الحق في الحياة

 باييس قد احتجز على     –وفى هذه القضية وجدت المحكمة أن هناك ما يثبت أن السيد كاستيلو             
ولذلك فإن ضياع فعاليـة     . إخفائه حتى ال يمكن تحديد مكانه     يد أفراد قوة الشرطة في بيرو الذين قاموا ب        

  ١٢٣. من االتفاقية٢٥ويشكل انتهاكا للمادة " يقع على رأس الدولة "أمر اإلحضار أمام المحكمة
ولكن عندما يخفق أقارب الشخص المختفي في إقامة الدعوى القضائية لمحاولة تأمين حريـة              

 نظـرا ألن اشـتراط      ٢٥ تتوصل إلى وجود انتهاك للمـادة        الشخص المعنى فإن المحكمة ال تستطيع أن      
   ١٢٤.تطبيقها ال يقوم

*****  
 من اتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المرأة والمعاقبة          ٧ومن األهمية بمكان أن المادة      

عليه واستئصاله تحدد أيضا واجبات الدول األطراف في توفير المعونة وسبل االنتصاف للمـرأة التـي                
إجراءات قانونية عادلة وفعالة للمرأة التي تعرضت للعنف تشمل فـي           "رض للعنف وذلك مثال بوضع      تتع

                                                           
١١٩  I-A Court HR, Judicial Guarantees in States of Emergency (arts. 27(2), 25 and 8 of the American Convention on Human 

Rights), Advisory Opinion OC-9/87, Series A, No. 9, p. 33, para. 24.  
  .٢٥، الفقرة ٣٤-٣٣ المرجع نفسه، الصفحتان ١٢٠
١٢١  I-A Court HR, Castillo-Páez Case v. Peru, judgment of November 3, 1997, OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.39, doc. 5, 1997 

Annual Report I-A Court HR, p. 266, paras. 81-82.  
  .٨٣-٨٢، الفقرتان ٢٦٧-٢٦٦ المرجع نفسه، الصفحتان ١٢٢
  .٨٤، الفقرة ٢٦٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٣
١٢٤  I-A Court HR, the Case of Blake v. Guatemala, judgment of January 24, 1998, in OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.43, doc. 11, 

1998 Annual Report I-A Court HR, p. 100, para. 104.  
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" جملة أمور تدابير حمائية وتحديد جلسة استماع في وقت مناسب وفعالية الوصول إلى هذه اإلجـراءات               
 واإلدارية الالزمة   اآلليات القانونية "وهى تفرض كذلك التزاما على الدول األطراف بإقامة         )). و(٧المادة  (

لكفالة حصول المرأة التي تعرضت للعنف على فرصة فعالة للحصول على رد الحق أو التعويضـات أو                 
  )).ز (٧المادة " (أي إنصاف آخر عادل وفعال

*****  
  : من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على أن١٣وأخيرا تنص المادة 

 نصت عليها هذه االتفاقية، حق االنتصـاف        لكل شخص ُأعتدي على حقوقه وحرياته التي      "
الفعال أمام محكمة وطنية، حتى ولو ارتكب هذا االعتداء أشخاص فـي أثنـاء تـأديتهم                

  ."لوظائفهم الرسمية

وقد فسرت هذه المادة في مناسبات عديدة وتم اكتشاف انتهاكات، خصوصا في صدد الحق في               
حليل الفقه القانوني للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن ويتبين من ت. الحياة، في عدد متزايد من القضايا 

  : من االتفاقية األوروبية١٣المبادئ العامة التالية تتصل بصورة هامة بتفسير المادة 
حتى فـي حالـة     " فإنه   بويل ورايس ضد المملكة المتحدة    ، كما أعلنت المحكمة في قضية       أوال

لـيس  ") موضـوعي "حكم  (فعلي لحكم آخر في االتفاقية       حرفيا فإن وجود خرق      ١٣قراءة أحكام المادة    
 –تضمن توفر سبيل انتصاف على الصعيد الوطني من أجـل التنفيـذ             ] التي[شرطا مسبقا لتطبيق المادة     

 لجوهر الحقوق والحريات الواردة في االتفاقية في أي شكل يتم ضمانها            –وبالتالي االدعاء بعدم االمتثال     
  ١٢٥."محليبه في النظام القانوني ال

بأنه كان ضحية انتهـاك الحقـوق        قابل للمناقشة عندما يكون لدى أي فرد ادعاء       "، أنه   ثانيا
المحددة في االتفاقية فإنه ينبغي أن يتاح له سبيل لالنتصاف أمام سلطة وطنية من أجل البت في ادعائـه                   

 يجـب أن يكـون      التظلم" ويعنى ذلك بدقة أكبر أن       ١٢٦."وكذلك الحصول على اإلنصاف حسب االقتضاء     
 ١٣وأن الشخص ال يستطيع المطالبة باالستفادة من حماية المـادة           " قابال للمناقشة بموجب أحكام االتفاقية    

  ١٢٧".مهما كانت شكواه فاقدة للجدارة... أي مظلمة مفترضة بموجب االتفاقية "عن 
الضـرورة  قد ال تكـون ب     "١٣، خلصت المحكمة إلى أن السلطة المشار إليها في المادة           ثالثا

سلطة قضائية ولكن إذا لم تكن سلطة قضائية فإن سلطاتها والضمانات التي تتيحها تتصالن بتقرير ما إن                 
  ١٢٨".كان االنتصاف المعروض عليها انتصافا فعاال

رغم أن سبيل انتصاف واحد قد ال يكفى بحد ذاته للوفاء بمتطلبـات             "، رأت المحكمة أنه     رابعا
   ١٢٩."نتصاف المنصوص عليها في القانون المحلي قد تفي بهذه المتطلبات فإن مجموع سبل اال١٣المادة 

 يتباين حسب طـابع الشـكاوى المقدمـة         ١٣نطاق االلتزام بموجب المادة     "، رغم أن    خامسا
في الممارسة العملية   " فعاال"يجب أن يكون    "فإن االنتصاف المطلوب بموجب تلك المادة       " بموجب االتفاقية 

وخاصة بمعنى أن ممارسته يجب عدم عرقلتها بدون مبرر بسبب أفعال أو إهمـال              وكذلك بنص القانون    
  ١٣٠".أفعال من جانب سلطات الدولة المدعى عليها

                                                           
١٢٥ Eur. Court HR, Case of Boyle and Rice v. the United Kingdom, judgment of 27 April 1988, Series A, No. 131, p. 23, para. 52.  
١٢٦ Eur. Court HR, Case of Silver and Others, judgment of 25 March 1983, Series A, No. 61, p. 42, para. 113(a); emphasis added.  
١٢٧ Eur. Court HR, Case of Boyle and Rice v. the United Kingdom, judgment of 27 April 1988, Series A, No. 131, p. 23, para. 52.  
١٢٨ Eur. Court HR, Case of Silver and Others, judgment of 25 March 1983, Series A, No. 61, p. 42, para. 113(b), p. 42, para. 113(b).  
  . ٥١، الفقرة ٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٩
١٣٠ /int.coe.echr://http:  of the text published at124. , para2000 March 28ent of Turkey, judgm. Court HR, Case of Mahmut Kaya v. Eur .  
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 وال االتفاقية ذاتها الطريقة التي ينبغي للدول المتعاقدة أن تكفل بها            ١٣، ال تحدد المادة     سادسا
 وعلى سبيل المثال مـن خـالل        – أحكام االتفاقية    في إطار قوانينها الداخلية التنفيذ الفعال ألي حكم من        "

 في قضـية بعينهـا      ١٣ولذلك يترتب على ما سبق أن تطبيق المادة         ". إدماج االتفاقية في القانون المحلي    
 بصورة مباشـرة    ١يتوقف على الطريقة التي اختارت بها الدولة المتعاقدة الوفاء بالتزامها بموجب المادة             

  ١٣١.تهابروتوكوالاليتها الحقوق والحريات المحددة في االتفاقية ولكي تكفل لكل شخص داخل و
سبيل انتصاف يسمح بالطعن فـي      " ال تضمن    ١٣، يترتب على المبدأ السابق أن المادة        وأخيرا

قانون الدولة المتعاقدة بحد ذاته أمام سلطة وطنية على أساس أنه يتناقض مع االتفاقية أو ما يعادلها مـن                   
 ١٣٢".ة المحليةالمعايير القانوني

 من االتفاقية   ١٣ومع ذلك فإن مسألة سبل االنتصاف يمكن دراستها ليس فقط في إطار المادة              
فلو توصلت المحكمة مثال إلى وجود انتهاك للفقرة        . ٨ و   ٦ولكن أيضا في ظل مواد أخرى مثل المادتين         

المبدأ لن تجد من الضروري      نتيجة عدم وجود سبيل للوصول إلى المحاكم فإنها من ناحية            ٦ من المادة    ١
... متطلبات ذلك الحكم تقـل صـرامة عـن، و           " نظرا ألن    ١٣دراسة الموضوع أيضا في ظل المادة       

لم تجـد المحكمـة      سين و صاد ضد هولندا     وفي قضية    ١٣٣".٦ من المادة    ١تستوعبها، مقتضيات الفقرة    
ألنها توصلت فعال إلـى أن       نظرا   ١٣أيضا من الضروري دراسة مسألة سبل االنتصاف في ظل المادة           

أن الوسائل الكافية للحصـول     " من االتفاقية كانت موضع االنتهاك، وذلك في جملة أمور بسبب            ٨المادة  
  ١٣٤.لم تكن متاحة ألحد مقدمي الشكوى" على االنتصاف

 أقل صرامة مـن     ١٢وبالعكس إذا كانت المقتضيات المطلوبة بموجب مواد أخرى مثل المادة           
وعلـى  .  فإن المحكمة لن تتابع فحصها في المظالم أيضا تحت تلك المادة األخيـرة             ١٣ مقتضيات المادة 

 بعد أن خلصت إلى أن االفتقار إلى تحقيق فعال في وفـاة             ١٣سبيل المثال وجدت المحكمة انتهاكا للمادة       
 ١٣  وكان السبب في ذلك هو أن مقتضيات المـادة         ١٣٥. من االتفاقية  ٢أحد األشخاص شكل انتهاكا للمادة      

  : وفى هذه القضية أعلنت المحكمة ما يلي٢.١٣٦الذي تفرضه المادة "أكثر اتساعا من االلتزام بالتحقيق "
، باإلضـافة إلـى دفـع       ١٣نظرا لألهمية األساسية للحق في حماية الحياة تتطلب المادة          "

تعويض عند االقتضاء، تحقيقا دقيقا وفعاال يمكن أن يؤدى إلى تعيـين المسـؤولين عـن                
مان من الحياة ومعاقبتهم ويشمل النفـاذ الفعـال لمقـدم الشـكوى إلـى إجـراءات                 الحر

 ١٣٧."التحقيق

ونظرا لعدم إجراء تحقيق فعال في ظروف وفاة شقيق مقدم الشكوى فلم يكـن أمـام مقـدم                  
، ولهذا السبب كانت المـادة      ١٣الشكوى سبيال فعاال لالنتصاف في صدد وفاة شقيقه وفقا لمقتضى المادة            

  ١٣٨.النتهاكموضعا ل

                                                           
١٣١  Eur. Court HR, Case of Silver and Others, judgment of 25 March 1983, Series A, No. 61, p.. 42, para. 113(d).  
١٣٢  Eur. Court HR, Case of James and Others, judgment of 21 February 1986, Series A, No. 98, p. 47, para. 85.  
١٣٣  Eur. Court HR, Case of Hentrich v. France, judgment of 22 September 1994, Series A, No. 296-A, p. 24, para. 65 and, 

similarly, Eur. Court HR, Case of Pudas v. Sweden, judgement of 27 October 1987, Series A, No. 125-A, p. 17 para. 43.  
١٣٤  Eur. Court HR, Case of Y and Y v. the Netherlands, judgment of 26 March 1985, Series A, No. 91, p. 15, para. 36.  
  .Eur. Court HR, Case of Mahmut Kaya v. Turkey, judgment of 28 March 2000, para. 126 انظر مثال من بين قضايا أخرى ١٣٥
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٣٦
  .١٢٤ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٧
 فيما يتصل بالحق في الحياة أو عدم التعرض للتعذيب، انظر ١٣ولالطالع على قضايا تنطوي على انتهاك المادة . ١٢٦ المرجع نفسه، الفقرة ١٣٨

 ,Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, pp. 2286-2287, paras. 95-100أيضا 
; for the text of the decision see 431-421. , paras2001 July 10Turkey, judgment of . Court HR, Case of Avsar v. Eurand 

int.coe.echr://http.  
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الواجب القانوني بموجب القانون الدولي لتوفير حماية فعالة لحقوق اإلنسان يتألف من 
االلتزام بكفالة توفر سبل االنتصاف المحلية الفعالة أمام ضحايا انتهاكات حقوق 

  .اإلنسان
ويعنى ذلك أنه ال يكفى أن يكون سبيل االنتصاف متوفرا بموجب دستور البلد أو 

إذ يجب أن يوجد سبيل االنتصاف في الممارسة العملية كما يجب . ألخرىتشريعاته ا
  . السماح بالسير فيه بحرية

ولكي تتمكن السلطات المعنية، بما فيها المحاكم والمهن القانونية عموما، من توفير 
سبل االنتصاف الفعالة يجب لذلك أن تكون هذه السلطات ذات اختصاص وأن تكون 

  . مستقلة ومحايدة
الدعاءات انتهاك حقوق  قضائيةينبغي للدول أن تسعى إلى إنشاء سبل انتصاف و

  .اإلنسان
ولكي تكون ممارسة االنتصاف فعالة يجب أال تتعرقل بأفعال أو إهمال أفعال من 

  .جانب الدولة المعنية
وفى حين أن سبل االنتصاف الفعالة يجب أن تقوم في حالة كل انتهاكات حقوق 

ستها بصورة فورية وبدون عقبات تتسم بأهمية خاصة في حالة اإلنسان فإن ممار
المظالم التي يعاني منها األشخاص المحرومون من حريتهم إذ يجب حماية حياتهم 

  .وصحتهم الشخصية وأمنهم الشخصي في جميع األوقات
وحرمان شخص محتجز من حقه في رفع شكوى تتعلق مثال بحرمانه من حريته 

 بتعذيبه أو تتعلق بأشكال أخرى من سوء المعاملة يعنى وضع بصورة غير قانونية أو
ومثل هذه الحالة . الشخص المعني في فراغ قانوني ال تتاح له فيه إمكانية االنتصاف

  .تمثل انتهاكا واضحا لاللتزامات القانونية للدولة بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي
 في الشكاوى من التمييز مثل ويجب أيضا كفالة سبل االنتصاف المحلية الفعالة

االدعاء بالتمييز العنصري والتمييز على أساس الجنس، بما في ذلك أعمال العنف 
  .الناشئة في المجال المحلي أو المجال العام على السواء

ويقع على جميع القضاة والمدعين العامين والمحامين مسؤولية مهنية لكفالة معالجة 
 . فعالة وباالهتمام الواجبادعاءات حقوق اإلنسان معالجة

  

  اجب التحقيق والمالحقة القضائية والمعاقبةو ٥-٣
 أيضا  ومالحقتها والمعاقبة عليها   في انتهاكات حقوق اإلنسان      التحقيقلوحظ أعاله أن واجب     

هو واجب ملزم للمسؤولية العامة للدول بكفالة الحماية الفعالة لحقوق اإلنسان، وأنه واجب شددت عليـه                
ونظرا ألن هذا الواجب لم يتم تعريفه فـي كـل الحـاالت             .  الرصد الدولية تشديدا ال اختالف فيه      هيئات

تعريفا صريحا في المعاهدات المعنية فسوف يرد أدناه تحليل هذا الواجب وذلك االسـتناد أساسـا إلـى                  
لتزام بالتحقيق  مجموعة منتقاة من تعليقات وأحكام كثيرة صادرة عن هذه الهيئات حيث تم االستشهاد باال             

 .في انتهاكات حقوق وحريات الفرد ومالحقة هذه االنتهاكات والمعاقبة عليها
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  لصعيد العالميا ١-٥-٣
 من العهـد الـدولي الخـاص        ٧ بشأن المادة    ٢٠الحظت اللجنة عموما في التعليق العام رقم        

إذ ينبغـي   . المعاملة أو تجريمها   أن يتم حظر هذه      ٧ال يكفي لتنفيذ المادة     "بالحقوق المدنية والسياسية أنه     
للدول األطراف أن تبلغ اللجنة بالتدابير التشريعية واإلدارية والقضائية وغيرها من التدابير التي اتخذتها              
لمنع أعمال التعذيب والمعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة والمعاقبـة عليهـا فـي أي إقلـيم يخضـع                  

  ١٣٩."لواليتها
وكـاد أن  "بط شرطة في زامبيا بإطالق النار على كاتـب الـبالغ          قام ضا  شينغوىفي قضية   

وقالت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إن      . ، ولم يكن كاتب البالغ محروما من حريته بصورة قانونية         "يقتله
حتى اآلن  ] ظلت[رفضت القيام بتحقيقات مستقلة وأن التحقيقات التي بدأتها شرطة زامبيا           "الدولة الطرف   

 وباإلضافة إلى ذلك لم تـتم       ١٤٠".ة ولم يعلن عنها بعد أكثر من ثالث سنوات من وقوع الحادث           دون نتيج 
ولهذا فقد تعرض حق كاتـب      . إقامة أي دعوى جنائية ويبدو أنه تم رفض مطالبة كاتب البالغ بتعويض           

  ١٤١. من العهد لالنتهاك٩ من المادة ١البالغ في األمان بموجب الفقرة 
  : من العهد خلصت اللجنة إلى أن٢من المادة ) أ(٣بموجب الفقرة وفى صدد التزام زامبيا 

الدولة الطرف تتحمل االلتزام بتوفير انتصاف فعال للسيد شينغوى واتخاذ تدابير كافيـة             "
وتحث اللجنة الدولـة الطـرف      . لحماية أمنه الشخصي وحياته من التهديدات من أي نوع        

النار وأن تعجل بإقامة الدعوى الجنائية ضد       على القيام بتحقيقات مستقلة في حادث إطالق        
وإذا أظهرت نتيجة الدعوى الجنائية أن أشخاصـا  . األشخاص المسؤولين عن إطالق النار    

يعملون بصفة رسمية كانوا مسؤولين عن إطالق النار وإصابة كاتب البالغ فإن االنتصاف         
ولة الطـرف التـزام     ويقع على الد  . شينغوىينبغي أن يشمل اإلصابات التي وقعت للسيد        

  ١٤٢."بكفالة عدم حدوث انتهاكات مشابهة في المستقبل

من جانـب   " من عدم اتخاذ إجراءات   "وأعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أيضا عن قلقها         
 لال تزا "، والحظت أن القول بأن التحقيقات في االختفاءات         ١٩٨٩فنزويال لمعالجة اختفاءات حدثت في      

 من العهد ينبغي للدولـة الطـرف أن         ٩ و   ٧ و   ٦ ومع مراعاة أحكام المواد      ١٤٣.قول غير كاف  " جارية
تعطى أولوية خاصة إلجراء تحقيقات عاجلة وفعالة بهدف تحديد أماكن األشـخاص المختفـين وتحديـد                

وينبغي أيضا للدولة الطرف أن تتخذ كافة التدابير الالزمة لمنع االختفاء           . المسؤولين عن هذه االختفاءات   
عـن  " وأعربت اللجنة أيضـا      ١٤٤." من الدستور  ٤٥ي ذلك اعتماد التشريعات الموصوفة في الفقرة        بما ف 

في فنزويال وإخفاق الدولة الطرف في      "  حاالت اإلعدام بدون محاكمة    نقلقها العميق إزاء كثرة التقارير ع     
عـن حـاالت    وينبغي أن تجرى الدولة الطرف تحقيقات لتعيين المسـؤولين          ." التعامل مع هذه الحاالت   

وينبغي لها أيضا أن تتخذ التدابير الالزمة لمنع حدوث مثل هـذه            . اإلعدام بدون محاكمة وتقديمهم للعدالة    
   ١٤٥." من العهد٦االنتهاكات للمادة 

وبالمثل أعربت اللجنة عن قلقها من التقارير الواردة عن إعدام السجناء بدون محاكمـة فـي                
ت وفاة على يد أفراد الشرطة الوطنية والقوات المسلحة ومكتب          وعن حدوث حاال  " الجمهورية الدومينيكية 

                                                           
  .٨رة ، الفق١٤٠، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة ١٣٩
الوثائق : في وثيقة األمم المتحدة) ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين األول٢٥اآلراء المعتمدة في ( شينغوى ضد زامبيا. ر، ٨٢١/١٩٩٨ البالغ رقم ١٤٠

  . ٣٥، الفقرة ١٤٢، الصفحة )المجلد الثاني (A/56/40، الرسمية للجمعية العامة
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٤١
  . ٧ الفقرة ،١٤٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٢
  . ٦، الفقرة ٤٩، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٤٣
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٤٤
  . ٧، الفقرة ٥٠-٤٩ المرجع نفسه، الصفحتان ١٤٥
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مكافحة المخدرات الوطني بسبب اإلفراط في استعمال القوة من جانب هؤالء األشخاص وما يتمتعون به               
  ولذلك ينبغي للدولة الطرف". من إفالت واضح من العقاب

يم المسؤولين عن انتهاكات     من العهد وتقد   ٦أن تتخذ خطوات عاجلة لكفالة احترام المادة        "
  ١٤٦".الحق في الحياة المكفول في تلك المادة للقضاء ومعاقبتهم وتوفير اإلنصاف

ال توجـد   "والحظت اللجنة بقلق أيضا أن التعذيب أمر منتشر في الجمهورية الدومينيكية وأنه             
... إنسـانية أو المهينـة      هيئة مستقلة للتحقيق في الشكاوى الكثيرة من التعذيب والمعاملة القاسية أو الال           

 من العهد وللتحقيق في انتهاكـات  ٧وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف إجراءات فورية لالمتثال تماما للمادة  
   ١٤٧."هذه المادة لكي تتمكن من محاكمة المذنبين ومعاقبتهم في المحاكم العادية ولتوفير االنتصاف

 لمنح الحصانة في صدد انتهاكات حقوق       وفى التعليق على قانون العفو الصادر في األرجنتين       
اإلنسان المرتكبة أثناء الحكم العسكري أوصت اللجنة بأن تكون االنتهاكات الجسـيمة للحقـوق المدنيـة                

قابلة للمالحقة القضائية طوال أي فترة الزمة وتطبيق هذه المالحقة          "والسياسية أثناء ذلك الحكم العسكري      
  انظـر كـذلك    " (ما يلزم لتقديم مرتكبي االنتهاكات إلـى العدالـة        القضائية على أي فترة ماضية حسب       

  ١٤٨).أدناه ١-٧-٣القسم 
*****  

وتتضمن اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنسـانية أو المهينـة               
. اوىالتزامات على الدول محددة خصيصا فيما يتعلق بتجريم أعمال التعذيب وبالتحقيق وإجراءات الشـك             

 من هذه االتفاقية بأن تضمن أن تكون جميع أعمال          ٤ من المادة    ١فالدول األطراف مطالبة عمال بالفقرة      
التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق األمر ذاته على قيام أي شخص بأي محاولة لممارسـة                

 ٤ من المـادة     ٢ الفقرة   وتنص. التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب          
هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها          "على أن تجعل كل دولة طرف       

  : من االتفاقية ما يلي١٢وتعلن المادة ". الخطيرة
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجـدت              "

 االعتقاد بأن عمال من أعمال التعذيب قد ارتكـب فـي أي مـن               أسبابا معقولة تدعو إلى   
  ."األقاليم الخاضعة لواليتها القضائية

 الدول األطـراف بـأن      ١٣ تلزم المادة    ١-٤-٣ في القسم الفرعي     أعالهوأخيرا وكما لوحظ    
ب من جان" على وجه السرعة وبنزاهة"لضحايا التعذيب الحق في رفع الشكاوى وفى نظر حاالتهم      تضمن  

  .السلطات المختصة
وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عند قيامها بفحص التقرير الدوري الثالث المقدم من بيالروس             

نمط إخفاق المسؤولين في إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وكاملة في االدعـاءات الكثيـرة              "عن قلقها من    
 ُأدعي ارتكابهم لهـا وهـو مـا ال    بوقوع التعذيب المبلغة إلى السلطات وكذلك اإلخفاق في مالحقة الذين     

  : ولذلك أوصت اللجنة بما يلي١٤٩. من االتفاقية١٣ و ١٢ينسجم مع الفقرتين 
اتخاذ خطوات عاجلة وفعالة إلنشاء آلية للشكاوى تتمتع باالستقالل الكامل من أجل كفالـة إجـراء                " 

ب والمبلغة إلى السـلطات     التحقيقات الفورية والنزيهة والكاملة في االدعاءات الكثيرة بوقوع التعذي        
 ؛"ومالحقة ومعاقبة المتهمين بارتكابها حسب االقتضاء

                                                           
  . ٨، الفقرة ٥٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٦
  . ٩ة ، الفقر٥٦-٥٥ المرجع نفسه، الصفحتان ١٤٧
  . ٩، الفقرة ٣٩، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٤٨
  ). هـ(٤٥، الفقرة ٢١ ، الصفحة A/56/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٤٩
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قيام الدولة الطرف بالنظر في إنشاء لجنة وطنية حكومية وغير حكومية لحقوق اإلنسـان تتمتـع                " 
 منها تعزيز حقوق اإلنسان والتحقيـق       جملة أمور باالستقالل والحياد وتتمتع بسلطات فعالة لتحقيق       

  ١٥٠."كاوى بوقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان وخاصة تلك الشكاوى المتعلقة بتنفيذ االتفاقيةفي كل الش
ويتصل مثال آخر من األمثلة الكثيرة المشابهة من أعمال لجنـة مناهضـة التعـذيب بحالـة                 

استمرار وجود حاالت اإلفالت من العقاب عـن        "غواتيماال التي أعربت اللجنة في صددها عن القلق من          
 عموما وعن انتهاكات حقوق اإلنسان خصوصا نتيجة تكرر إهمال الواجب من جانـب الهيئـات                الجرائم

وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها     ". الحكومية المسؤولة عن منع هذه الجرائم والتحقيق فيها والمعاقبة عليها         
ختطـاف  االفتقار إلى وجود لجنة مستقلة ذات سلطات واسعة وموارد كبيرة للتحقيق في ظـروف ا              "من  

إذ أن عدم اليقـين إزاء هـذه        . األشخاص المختفين على أساس كل حالة على حدة وتحديد أماكن رفاتهم          
  : وأوصت اللجنة بأنه١٥١."الظروف يسبب ألسر األشخاص المختلفين معاناة خطيرة ودائمة

ينبغي إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في ظروف اختطاف األشخاص المختفين وتحديـد مـا              "
ويقع على الحكومة التزام ببذل كل الجهود       . األماكن التي توجد فيها بقايا جثثهم     حدث لهم و  

الكتشاف ما حدث فعال في تلك الحاالت وبالتالي تفعيل الحق المشروع لألسـر المعنيـة               
  ١٥٢."وتقديم تعويض عن الخسارة أو اإلصابة الناجمة ومالحقة األشخاص المسؤولين

 المقدم من بوليفيا أوصت اللجنـة بـأن تتخـذ الحكومـة             وأخيرا وعند دراسة التقرير األولى    
التدابير الالزمة لكفالة امتثال وكالء الحكومة امتثاال فعاال لواجبهم في إجراء التحقيقات الجنائية فـي أي                "

شكوى من وقوع التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة بطريقة فورية ومحايـدة؛ وينبغـي                
 وتمت التوصية بأن تقوم الدولـة الطـرف         ١٥٣."ن المتهمين عن العمل أثناء تلك التحقيقات      وقف المسؤولي 

  ١٥٤".بوضع سجل مركزي عام بالشكاوى من التعذيب وسوء المعاملة وبنتائج التحقيقات"
*****  

 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد          ٢من المادة   ) ج(و  ) ب(وتتطلب الفقرتان   
اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسـب             " األطراف   المرأة من الدول  

فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مـع          "و  " من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة      
 الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات العامة األخـرى             

ورغم أن هذه األحكام تنطبق على كافة أشكال التمييز الجنساني فإنهـا            ". في البلد، من أي عمل تمييزي     
  . تكتسب أهمية خاصة في حالة كل أشكال العنف ضد المرأة واالعتداء عليها

وفى هذه المسألة توصى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بأن تتخذ الدول األطراف فـي                
 االتفاقية

ابير قانونية فعالة، تشمل الجزاءات العقابية، ووضع أحكام للتعويض المدني من أجل حماية             تد"
المرأة من كل أشكال العنف، بما في ذلك، في جملة أمور، العنف واالعتداء في إطار األسرة واالعتـداء                  

 ١٥٥".الجنسي والمضايقة الجنسية في مكان العمل

                                                           
  ). ج(و ) ب(٤٦، الفقرة ٢١ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٠
  ). هـ(و) ب(٧٣، الفقرة ٣٣فسه، الصفحة  المرجع ن١٥١
  ). هـ(٧٨، الفقرة ٣٥المرجع نفسه، الصفحة   ١٥٢
  ). د(٩٧، الفقرة ٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٣
  ). هـ(٩٧، الفقرة ٤٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٤
  .٢٢١صفحة ، المجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة) العنف ضد المرأة (١٩ التعليق العام رقم ١٥٥
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بمـا  "وفا شددت اللجنة على أن العنف ضد المرأة         وفى التعليق على الحالة في جمهورية مولد      
وطالبت الحكومة  ". في ذلك العنف المنزلي يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان الخاصة بالمرأة بموجب االتفاقية           

بأن تكفل بأن يشكل هذا العنف جريمة تخضع للعقوبة بموجب القانون الجنائي ومالحقـة هـذا العنـف                  "
 وحثت أوزبكستان على كفالة حصـول ضـحايا         ١٥٦". والسرعة المطلوبتين  قضائيا والمعاقبة عليه بالشدة   

  ١٥٧".على الوسائل الفورية لإلنصاف والحماية"العنف من النساء والبنات، بما في ذلك العنف المنزلي، 
  

  لصعيد اإلقليميا ٢-٥-٣
 أنه من الواضح مـن      أوالد الشوارع رأت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان في قضية         

أن الدولة ملزمة بالتحقيق فـي أي انتهـاك         " من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان       ١ من المادة    ١لفقرة  ا
 وفى قضـية    ١٥٨".للحقوق المجسدة في االتفاقية والمعاقبة على هذا االنتهاك من أجل ضمان هذه الحقوق            

بشأن واجب الدول   ، عرضت المحكمة بقدر من اإلسهاب آرائها        فيالسكويس رودريغس سابقة وهى قضية    
األطراف في التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان وتنطوي في هـذه القضـية علـى اختطـاف السـيد                   

  :ورأت المحكمة ما يلي. فيالسكويس واختفائه بعد ذلك
يقع على الدولة التزام بالتحقيق في كل حالة تنطوى على انتهاك الحقـوق التـي                -"١٧٦

 الدولة بطريقة يكون من شأنها حدوث االنتهـاك دون          وإذا تصرف جهاز  . تحميها االتفاقية 
عقوبة وعدم استعادة تمتع الضحايا تمتعا كامال بهذه الحقوق بأسرع ما يمكن فإن الدولـة               
تكون قد أخفقت في االمتثال لواجبها بكفالة الممارسة الحـرة والكاملـة لهـذه الحقـوق                

تسـمح الدولـة ألشـخاص أو       وينطبق ذلك أيضا عندما     . لألشخاص الداخلين في واليتها   
بالعمل بحرية واإلفالت من العقاب بما يضـر         بصفتهم الخاصة مجموعات من األشخاص    

  .بالحقوق المعترف بها في االتفاقية

. وقد يكون من العسير في بعض الظروف التحقيق في أفعال تنتهك حقوق الفـرد               -١٧٧
لمجرد أن التحقيق لم يؤد     وواجب التحقيق مثله مثل واجب المنع، ال يكون موضع الخرق           

ومع ذلك يجب االضطالع بالتحقيق بطريقة جديـة ولـيس كمجـرد            . إلى نتيجة مرضية  
ويجب أن يسعى التحقيق للوصول إلـى       . إجراء شكلي محكوم عليه مسبقا بعدم الفعالية      

غاية وأن تقوم به الدولة بوصفه واجبها القانوني وليس كمجرد خطوة تتخذها مصـالح              
على مبادرة من الضحية أو أسرته أو على تقديمهم األدلة بدون أن تقوم             خاصة وتتوقف   

 وينطبق ذلك بصرف النظر عن الموظف الذي يتبين         .الحكومة بالبحث الفعال عن الحقيقة    
فعندما ال يتم التحقيق بجدية فـي أفعـال أطـراف           . في النهاية أنه المسؤول عن االنتهاك     

ف تحظى بعون من الحكومة بطريقة ما مما يجعـل           تنتهك االتفاقية فإن هذه األطرا     خاصة
  ١٥٩."الدولة مسؤولة على الصعيد الدولي

كافية مـن   "وخلصت المحكمة في هذه القضية ذاتها إلى أن اإلجراءات المتاحة في هندوراس             
 لهذه اإلجراءات في القيام بتحقيق في اختفاء مانفريدو       " عجزا كامال "ولكن البراهين تثبت    " الناحية النظرية 

 مـن   ١فيالسكويس والقيام بواجب الدولة في دفع تعويض ومعاقبة المسؤولين وفقا لما تنص عليه الفقرة               
 ولـم    باإلحضار أمام المحكمة   أمرا واحدا  وعلى سبيل المثال لم تصدر المحاكم        ١٦٠. من االتفاقية  ١المادة  

السكويس قد احتجز فيها    يتمكن أي قاض من الوصول إلى أماكن االحتجاز التي يحتمل أن يكون السيد في             
                                                           

  . ١٠٢، الفقرة ٥٩ ، الصفحة A/55/31، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٥٦
  . ١٧٧، الفقرة ٢١، الصفحة A/56/38، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٥٧
١٥٨  I-A Court HR, Villagrán Morales et al. Case (The “Street Children” Case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 

63, pp. 194-195, para. 225.  
١٥٩ I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, pp. 155-156, paras. 176-177; emphasis added.  
  . ١٧٨، الفقرة ١٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٠
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واجب التحقيق في وقائع من هـذا النـوع         " وأشارت المحكمة إلى أن      ١٦١.كما تم إسقاط الشكوى الجنائية    
  ١٦٢".طالما ظل الشك في مصير شخص اختفىيظل قائما 

 ٧ و   ٥ و   ٤ قررت المحكمة باإلجماع أن هندوراس انتهكت المـواد          فيالسكويسوفى قضية   
   ١٦٣. من االتفاقية١دة  من الما١مقترنة بالفقرة 

ورغم أن حكومة ما قد تقوم بمختلف اإلجراءات القضائية المتصلة بالوقائع فإنها قد تظل مع               
.  من االتفاقية األمريكية للتحقيق في الجريمـة       ١ من المادة    ١ذلك في حالة انتهاك لواجبها بموجب الفقرة        

 معاقبة األشخاص المسؤولين عن اختطاف      وهى قضية لم يتم فيها     أوالد الشوارع وهذا ما حدث في قضية      
تعيين هؤالء المسؤولين أو معاقبتهم بموجب قرارات قضائية وضعت موضـع           "وقتل األطفال ألنه لم يتم      

 مـن   ١وكان هذا االعتبار وحده كافيا لكي تخلص المحكمة إلى أن غواتيماال قد انتهكت الفقـرة                ". التنفيذ
  ١٦٤. من االتفاقية١المادة 

***** 

بع فإن واجب التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان ومالحقتها قضائيا والمعاقبة عليها يصح وبالط
فمثال أكدت المحكمة . بنفس القدر في حالة الدول المتعاقدة في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان

. الحياةاألوروبية لحقوق اإلنسان في العديد من القضايا على االلتزام بالتحقيق في صدد الحق في 
 تلخيصا جيدا الفقه القانوني في هذه القضية الهامة حيث رأت المحكمة ما أفساروتلخص قضية 

 :يلي
 من االتفاقية مقترنا بالواجـب  ٢إن االلتزام بحماية الحق في الحياة بموجب المادة    -٣٩٣"

لكل شخص يخضـع لقضـائها      ... تضمن  " من االتفاقية بأن     ١العام للدولة بموجب المادة     
يقتضي أيضا بصورة ضمنية بأنه ينبغي أن       " االتفاقية... الحقوق والحريات المعترفة في     

... يقوم شكل من أشكال التحقيق الرسمي الفعال في حالة قتل أفراد نتيجة استعمال القـوة            
والغرض الجوهري من هذا التحقيق هو أن يكفل التنفيذ الفعال للقوانين المحلية التي تحمى              

ياة وأن يضمن، في القضايا التي تشمل موظفي الدولة وهيئاتها، مسـؤوليتهم            الحق في الح  
وقد يتباين شكل التحقيق الذي يحقق هـذه        . عن حاالت الوفاة التي تحدث على مسؤوليتهم      

ولكن أيا كان الشكل المستعمل من أشكال التحقيق فإنـه          . األغراض في الظروف المختلفة   
وال تسـتطيع   . ن ذاتها بمجرد علمها بالموضوع    يجب على السلطات أن تتصرف بدافع م      

هذه السلطات أن تترك األمر لمبادرة أقرب األقرباء سـواء لتقـديم شـكوى رسـمية أو                 
  ...لالضطالع بمسؤولية القيام بأي إجراءات تحقيقية 

ولكي يكون أي تحقيق في ادعاء بقيام موظفي الدولة بقتل غير مشـروع تحقيقـا                 -٣٩٤
الضروري عموما أن يكون األشـخاص المسـؤولين عـن التحقيـق            فعاال فقد يكون من     

ويجب أيضا أن يكـون     ... والقائمين به مستقلين عن األشخاص المتورطين في األحداث         
التحقيق فعاال بمعنى أن يكون قادرا على الوصول إلى تحديد ما إن كانت القوة المستعملة               

... الى تعيين ومعاقبة المسـؤولين      و... في هذه الحاالت لها ما يبررها في تلك الظروف          
إذ يجب على السـلطات أن تتخـذ        . وهذا االلتزام ليس إلزام بالنتيجة ولكنه إلزام بالوسائل       

فـي  الخطوات المعقولة المتوفرة لها للحصول على األدلة المتعلقة بالحادث، ويشمل ذلك            
تضاء بتشريح يعطى    أقوال شهود العيان وأدلة الطب الشرعي، والقيام عند االق         جملة أمور 

سجال كامال ودقيقا عن اإلصابة وتحليال موضوعيا لالستنتاجات اإلكلينيكية، بما في ذلـك             

                                                           
  . ١٧٩، الفقرة ١٥٦مرجع نفسه، الصفحة  ال١٦١
  . ؛ والتشديد مضاف١٨١، الفقرة ١٥٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٢
  . ١٦٣-١٦٢ المرجع نفسه، الصفحتان ١٦٣
١٦٤  I-A Court HR, Villagrán Morales et al. Case (The “Street Children” Case), judgment of November 19, 1999, Series C, No. 

63, p. 195, para. 228.  
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وأي قصور في التحقيق يقوض القدرة على إثبات سبب الوفاة أو الشخص            ... سبب الوفاة   
  .المسؤول يمكن أن يكون مجافيا لهذا المعيار

ي والسرعة المعقولة وهو مـا ينطـوي        ويجب أيضا وجود اشتراط بالعمل الفور       -٣٩٥
ويجب أن يكون من المقبول أنه قد تقوم بعض العقبات أو الصعوبات            ... عليه هذا السياق    

ومع ذلك فإن االستجابة الفوريـة مـن       . التي تمنع إحراز تقدم في التحقيق في حالة بعينها        
را جوهريا للحفـاظ    جانب السلطات للتحقيق في استعمال القوة المهلكة قد يعتبر عموما أم          

على ثقة الجمهور في إقامة حكم القانون ومنع أي مظهر من مظاهر التواطؤ في األعمال               
 ١٦٥."غير القانونية أو التسامح تجاهها

 التي ُأدعي فيها بأن عمليات قتـل        أفساروباإلضافة إلى ذلك وكما أشارت المحكمة في قضية         
قلقا جديا  "فإن هذه الحالة تثير   "  وسكوت سلطات الدولة   قد ارتكبت برعاية قوات األمن بعلم     "غير مشروعة   

وفى هذه الظروف يترتب على ذلك      ". إزاء امتثال الدولة لحكم القانون واحترامها للحق في الحياة بالتحديد         
يجب أن ينظـر    " من االتفاقية األوروبية في صدد الحق في الحياة          ٢أن االلتزام اإلجرائي بموجب المادة      

  ١٦٦".لب بحثا أكثر اتساعاإليه بوصفه يتط
) الشخص الذي اعترف  (وفى هذه القضية قام سبعة أشخاص، هم بعض حراس القرية و م م              

وأخذ إلى مركز الشرطة، ونقل بعد ذلـك مـن مركـز            . وأحد رجال األمن بإخراج الضحية من مسكنه      
التحقيق الذي  "ألن   من االتفاقية كانت موضع االنتهاك       ٢وخلصت المحكمة إلى أن المادة      . الشرطة وقتل 

قام به رجال الشرطة والمدعى العام وجرى أمام المحكمة الجنائية لم يكن تحقيقا فوريـا أو كافيـا فـي                    
للدولة بحمايـة    لاللتزام اإلجرائي خرق  "ومن ثم فقد حدث     ". الظروف المحيطة بقتل محمد شريف أفسار     

فسار أالحكومة مسؤولة عن وفاة السيد       وباإلضافة إلى ذلك خلصت المحكمة إلى أن         ١٦٧".الحق في الحياة  
 ٢للدولة بكفالة الحق في الحياة بموجب المادة          الموضوعي ملاللتزاونشأ عن هذا االستنتاج حدوث انتهاك       

 والجدير بالمالحظة أنه تم تقديم حراس القرية والشخص المعترف إلى القضاء            ١٦٨.من االتفاقية األوروبية  
وأدت هـذه   .  لم يحدث في حالة الشخص السابع أي المسؤول األمني         وإدانتهم في هذه القضية ولكن ذلك     

لـم تـوفر    ] و[إلى أن اللجوء إلى وسائل اإلنصاف المدنية لم تكن فعالة في هـذه الظـروف                "الظروف  
ولذلك لم يسـتطع    ". اإلنصاف الكافي لشكوى مقدم الشكوى فيما يتعلق بمسؤولية السلطات عن وفاة أخيه           

 ١٦٩. نيابة عن أخيه٢ في ادعائه بأنه وقع ضحية انتهاك المادة مقدم الشكوى أن يستمر

  
 دور الضحايا أثناء التحقيقات ومداوالت المحاكم ٣-٥-٣

يمثل دور الضحايا أو أقرب أقربائهم أمرا جوهريا أثناء التحقيقات في انتهاكات حقوق اإلنسان 
التحقيقـات فـي عمليـات القتـل        ومداوالت المحاكم بصددها ويتسم هذا الدور طبعا بأهمية خاصة في           

والتعذيب وغير ذلك من أشكال العنف، بما فيها العنف الجنساني، سواء ارتكبها أفراد بصفتهم الشخصية               
 جميع األوقات كفالة االستماع     فيلذلك يجب على القضاة والمدعين العامين والمحامين        . أو موظفو الدولة  

مة أثناء التحقيق وكذلك في صدد أي إجـراءات قضـائية           إلى األشخاص المتأثرين في كل األوقات المالئ      
ويجب عليهم أيضا التحلي بالحساسية والفهم بصفة خاصة في القضايا التي تتعلق بحاالت االختفاء              . تالية

كمـا أن األلـم     . فالصدمة التي يشعر بها أفراد أسرة الشخص المختفي صدمة عميقة         . على سبيل المثال  
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ولذلك ينبغـي   .  أحبائهم ألم عميق ويؤثر على حياتهم تأثيرا ظاهرا ودائما         الناجم عن عدم معرفة مصير    
ألعضاء المهن القانونية التحلي بالمجاملة والفهم تجاه مشاعر وردود فعل األشخاص الذين يواجهون هذه              

  .المأساة اإلنسانية وتجاه حاجتهم إلى معرفة ما حدث ألفراد أسرتهم المختفين
أكدت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان في صـدد واجـب            أوالد الشوارع وفى قضية   

  التحقيق على أن
أن ضحايا انتهاكـات    ) األمريكية لحقوق اإلنسان  ( من االتفاقية    ٨من الواضح من المادة     "

حقوق اإلنسان أو أقرب أقربائهم ينبغي أن يتمتعوا بفرص كبيرة فـي االسـتماع إلـيهم                
 بهم وذلك من أجل توضيح الوقائع ومعاقبة المسؤولين         وللتصرف في اإلجراءات المتعلقة   

  ١٧٠."على حد سواء وكذلك في التماس التعويض الواجب

 Habeas/أمام المحكمـة (ومن الواضح أن عدم متابعة البالغات الخاصة أو أوامر اإلحضار 

Corpus(               اكـات  ه أو المطالبات المدنية وغيرها من المطالبات واإلخفاق في فـتح تحقيقـات فـي االنت
المزعومة لحقوق اإلنسان وإقامة الدعوى الجنائية أو غيرها من الدعاوى على المسـؤولين عـن هـذه                 

الحصول على فرصـة    "االنتهاكات حسب االقتضاء يجعل من المستحيل على الضحايا أو أقرب أقربائهم            
 االخفاقات حـق     وال تقوض هذه   ١٧١".االستماع إليهم ومناقشة اتهاماتهم من جانب محكمة مستقلة ومحايدة        

الضحية في االنتصاف الفعال وحسب ولكنها تقوض أيضا الثقة التي ينبغـي أن تكـون لـدى األفـراد                   
  .والجمهور عموما في نظام العدالة وفى حكم القانون عموما

الواجب العام في توفير حماية فعالة لحقوق اإلنسان يالزمه واجب قانوني محدد 
ومالحقتها قضائيا لحريات األساسية للفرد  في انتهاكات الحقوق وابالتحقيق

  . والمعاقبة عليها
  .والغرض النهائي لهذا الواجب هو كفالة استعادة حقوق وحريات الضحية بسرعة

ويجب على الدول من أجل الوفاء بواجبها أن تجرى تحقيقات فورية وفعالة في كل 
تتعلق االدعاءات ويتسم هذا الواجب بأهمية خاصة عندما . ادعاءات حقوق اإلنسان

بالحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، 
  . بما في ذلك العنف الجنساني وكذلك العنف الناشئ عن أشكال أخرى من التمييز

وواجب التحقيق هو واجب اتخاذ الوسائل وليس واجب التوصل إلى الغاية وينطوي 
  :يفي جملة أمور على ما يل

يجب أن تقوم بالتحقيق هيئة مستقلة أي هيئة غير الهيئة المتورطة في االنتهاكات  •
 المدعاة؛

يجب القيام بالتحقيق بطريقة محايدة وسريعة وكاملة وفعالة من أجل تسهيل تعيين  •
هوية الشخص المسؤول أو األشخاص المسؤولين عن االنتهاكات المزعومة لحقوق 

 ذلك ومعاقبتهم في نهاية األمر؛اإلنسان بغرض مالحقتهم بعد 

يجب أن تفتح الدولة التحقيق بمجرد علمها بالوقائع المدعاة ولذلك ال يتوقف فتح  •
 التحقيق على خطوات يتخذها الضحية أو اقرب أقربائه أو على أدلة يقدمونها؛

تمثل التحقيقات الرسمية التي ال تهدف إلى إثبات الحقيقة مجافاة لواجب التحقيق  •
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  في انتهاكات حقوق اإلنسان؛الفعال

تشمل أمثلة الخطوات الالزمة لكفالة التحقيق الفعال في ادعاءات القتل التعسفي  •
أخذ أقوال شهود العيان وأدلة الطب الشرعي وإجراء تشريح ينطوي على تحليل 

 موضوعي لالستنتاجات اإلكلينيكية بما في ذلك سبب الوفاة؛

 اإلنسان مثل حاالت االختفاء يظل واجب في حالة االنتهاكات الخطيرة لحقوق •
التحقيق والمالحقة القضائية قائما طوال الفترة الالزمة لتبديد أي شكوك بشأن ما 

 .حدث للضحايا

ويؤدى ضحية انتهاكات حقوق اإلنسان أو أقرب أقربائه دورا جوهريا في التحقيقات 
 ينبغي أن تتاح له ليتاوبال. وأثناء اإلجراءات القضائية المتصلة باالنتهاك المعني

  .الفرصة كاملة لإلدالء بأقواله وألداء دور نشط في سير إجراءات العدالة الجنائية
ويجب أن يتحلى القضاة والمدعون العامون والمحامون بالمجاملة والفهم تجاه ضحايا 
انتهاكات حقوق اإلنسان ويجب أن تكون لديهم حساسية خاصة إزاء الصدمة الناجمة 

  .فاء وغيره من التعديات الخطيرة على حقوق اإلنسانعن االخت
واإلخفاق في التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان تحقيقا فوريا وفعاال يهدد حق 

الضحية في اإلنصاف لمظلمته ويقوض حكم القانون، بما في ذلك ثقة الجمهور في 
 .حكم القانون

  

  واجب توفير اإلنصاف عن انتهاكات حقوق اإلنسان   ٦-٣
  

  رد الحق والتعويض ١-٦-٣
ال تحدد المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان في معظم الحاالت الطريقة التي ينبغي بها عـالج               

ويمكن القول إن هذا أمر منطقي من حيث أن الدول األطـراف فـي أي               . خرق أحد االلتزامات القانونية   
ولكـن  . فذ بها الحقوق والحريات المعنية    معاهدة لحقوق اإلنسان تتمتع بالحرية في تقرير الطريقة التي تن         

 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو              ١٤ من المادة    ١الفقرة  
الالإنسانية أو المهينة تنص على أن الدول األطراف تتحمل واجبا بأن تضمن حصول ضـحايا التعـذيب                 

في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعـادة تأهيلـه            بحق قابل للتنفيذ    "على اإلنصاف وتمتعهم    
الحق "وفى حالة وفاة الضحية نتيجة التعذيب يكون لألشخاص الذين كان يعولهم            ". على أكمل وجه ممكن   

 من اتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المرأة ٧وكما جاء أعاله تفرض أيضا المادة   ". في التعويض 
اآلليات القانونية واإلدارية   "ستئصاله واجبا على الدول األطراف بأن تقيم في جملة أمور           والمعاقبة عليه وا  

الالزمة لكفالة السبل الفعالة أمام المرأة التي تعرضت للعنف للحصول على رد الحق أو التعويضـات أو                 
  ". غير ذلك من وسائل االنتصاف العادلة والفعالة

عادية ينبغي أن يكون لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان        وكما يحدث في حالة ضحايا الجريمة ال      
 التي تتعلق بمصادرة ممتلكات فـي الجمهوريـة         بالزكفي قضية   . إمكانية استرداد حقوقهم بقدر اإلمكان    

 من العهـد    ٢من المادة   ) أ(٣التشيكية أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن رأيها بأنه عمال بالفقرة            
التزام بتوفير انتصاف فعال لكـاتبي      "ق المدنية والسياسية يقع على الدولة الطرف        الدولي الخاص بالحقو  

عن أحد أعمال التمييز المخـالف      " البالغ، بما في ذلك فرصة تقديم مطالبة جديدة لرد الحق أو للتعويض           
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ـ  .  وألن هذه القضية تتعلق بممتلكات فقد كان من الممكن رد الحق           ١٧٢. من العهد  ٢٦للمادة   ا ولكن، وكم
أوضح هذا الفصل بقدر وافر، قد ال يمكن تحقيق ذلك في كثير من الحـاالت وخاصـة عنـدما يكـون                     
األشخاص المعنيون قد تعرضوا للقتل أو للعنف وأصبحت خياراتهم في التعويض وإعادة التأهيل محدودة              

  .في أغلب األحيان
 اإلنسـان مـع مسـألة       وتوضح األمثلة المنتقاة أدناه كيف تتعامل المحاكم اإلقليمية لحقـوق         

ولكن ينبغي أن يشار إلى أن االلتزام بالتعويض ينبع في هذه الحاالت من التزام دولي متصل                . التعويض
 ومـن   ١٧٣.بانتهاك ثابت لمعاهدة دولية من معاهدات حقوق اإلنسان وبالتالي ال يستند إلى القانون الوطني             

ضرر التي يجوز تعويضها رغم أن التعـويض        ناحية أخرى تساعد األحكام المعنية على توضيح أنواع ال        
  . الفعلي يتوقف دائما على وقائع القضية

وقد حكمت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان بصفة منتظمة بالتعويض لضـحايا التعـذيب             
 الضـرر المـالي   ويمكن حسب الظروف منح التعويض عـن        . وألقرب أقرباء ضحايا القتل بين آخرين     

الذي ال يمكن اعتبار أن التعويض قد تم فـي حالتـه             الي أو الضرر المعنوي   الضرر غير الم  وكذلك عن   
 ويمكن منح هذا التعويض ال للضحية نفسـه وحسـب           ١٧٤.بمجرد استنتاجات هيئة الرصد الدولية المعنية     

 ومع ذلـك    ١٧٦.النفقات والمصروفات  ويمكن أيضا الحكم بالتعويض عن       ١٧٥.ولكن أيضا ألقرب أقربائه   
الحكم بالتعويض عن األضرار المالية في قضية كان أقرب األقرباء فيها " د من المالئم  تج"فإن المحكمة لم    

  ١٧٧.غير معتمد على دخل شقيقه قبل وفاته وبمطالبات تتعلق بادعاء تكبد خسائر بعد وفاته
*****  

ألقـرب أقربـاء السـيد      " التعويض العـادل  "وعلى الصعيد األمريكي نشأت مسألة ما يشكل        
وخلصت محكمة البلدان األمريكية إلى أنـه نظـرا ألن          . فاليسكويس رودريغيس ية  فيالسكويس في قض  

" نتيجة أفعال خطيرة تعزى إلى هنـدوراس      "اختفاء السيد فيالسكويس لم يكن حادث وفاة عارضة ولكنه          
أن يستند إلى خطوط توجيهية مثل التأمين على الحياة، ولكن يجب حسـابه            "فإن مقدار التعويض ال يمكن      

 خسارة إيرادات تحسب على أساس الدخل الذي كان يمكن أن يحصل عليه الضحية حتى وقـت                 بوصفه
فمن ناحية هناك حالة تعرضـت      :  ومع ذلك فإن المحكمة ميزت بين حالتين       ١٧٨".وفاته الطبيعية المحتملة  

ـ      "، وفى هذه الحالة     "لإلعاقة الكاملة والدائمة  "فيها الضحية    ن ينبغي أن يشمل التعويض كل مـا عجـز ع
 ومن ناحية أخرى هناك ١٧٩،"الحصول عليه مقترنا بالتعديالت المالئمة استنادا إلى العمر المتوقع المحتمل

بإمكانية مالية أو مقبلة للعمل أو      "حالة يكون المستفيدون فيها أفراد األسرة الذين يتمتعون من ناحية المبدأ            
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... االلتزام بمعايير جامدة    " الصواب    وفى الحالة الثانية لن يكون من      ١٨٠".الحصول على دخل خاص بهم    
  ١٨١".بل ينبغي باألحرى التوصل إلى تقدير متعقل لألضرار مع مراعاة ظروف الحالة

وفى مسألة التعويض عن األضرار المعنوية التي عانى منها أفراد أسرة السـيد فيالسـكويس               
، وخاصـة   "ت منه األسـرة   كانت أساسا نتيجة األثر النفسي الذي عان      "وجدت المحكمة أن هذه األضرار      

األدلة الموثقـة   " وقد أثبتت    ١٨٢".الظروف المأساوية التي تتسم بها حاالت االختفاء القسري لألفراد        "نتيجة  
وعلـى هـذا األسـاس      . األضرار المعنوية كما أثبتتها شهادة طبيب نفسي وأستاذ علم نفس         " من الخبراء 

ى آثار نفسية ضارة على أفراد األسرة المباشرين        قد أدى إل  "وجدت المحكمة أن اختفاء السيد فيالسكويس       
  . ولهذا صدر أمر المحكمة بأن تدفع الحكومة التعويض١٨٣".وينبغي تعويضها بوصفها أضرارا معنوية

*****  
ال تتمتع بمركز قضائي بدقيق العبارة فـإن هـذه الهيئـات             الرصد العالمية نظرا ألن هيئات    

ولذلك اقتصـرت اللجنـة المعنيـة       . ع تعويض عن األضرار   بصفتها هذه ال تتمتع باختصاص الحكم بدف      
بحقوق اإلنسان، في اآلراء التي تعتمدها بموجب الملحق االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية              
والسياسية، على حث الحكومات المسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان بعبارات عامة على دفع تعويض              

  ١٨٤.تحديد المبلغ الذي يتعين دفعهعن األضرار المتكبدة دون 
  

  إعادة التأهيل ٢-٦-٣
باإلضافة إلى التعويض المالي قد تقوم الحاجة في كثير من الحاالت، مثل حالة شخص وقع 
ضحية تعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة أو العنف الجنساني، إلى تدابير إعادة التأهيل 

 من ١٤ من المادة ١لفرعي السابق تفرض الفقرة وكما لوحظ في القسم ا. جسديا ونفسيا معاً
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 

بما في ذلك وسائل إعادة "واجبا صريحا على الدول األطراف بتوفير اإلنصاف لضحية التعذيب 
  ". ممكنتأهيله على أكمل وجه 
عدم وجود أحكام تشريعية    " مناهضة التعذيب عن قلقها في صدد الكاميرون من          وأعربت لجنة 

ولذلك أوصت بأن   ".  من االتفاقية  ١٤لتعويض وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، وهو ما يخالف أحكام المادة           
آلية في تشريعها من أجل تعويض وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب على أكمل وجـه              "تنشئ الدولة الطرف    

لتنظيم وتأسيس حق ضحايا التعـذيب      " وأوصت اللجنة أيضا في صدد البرازيل باتخاذ تدابير          ١٨٥."ممكن
في تعويض عادل وكاف تدفعه الدولة ولوضع برامج لتحقيق إعادة تأهيلهم الجسدي والذهني إلى أقصـى                

  ١٨٦"حد ممكن
تنص هـذه    من اتفاقية حقوق الطفل أيضا إعادة التأهيل لضحايا اإلساءة و          ٣٩وتتوخى المادة   

  :المادة على ما يلي
تتخذ الدول األطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج            "

االجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال اإلهمال أو االستغالل أو اإلساءة،              
                                                           

  . ٤٨ الفقرة ،٥٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٠
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٨١
  . ٥٠، الفقرة ٥٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٢
  . ٥١، الفقرة ٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٣
في وثيقة األمم ) ١٩٨٣يوليه / تموز٢١اآلراء المعتمدة في ( كوينكيروس ضد أوروغواي، ١٠٧/١٩٨١ انظر على سبيل المثال البالغ رقم ١٨٤

  . ١٦، الفقرة ٢٢٤، الصفحة A/38/40، لرسمية للجمعية العامةالوثائق ا: المتحدة
  ). أ(٦٦، الفقرة ٣٠والصفحة ) هـ(٦٥، الفقرة ٢٩ ، الصفحة A/56/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٨٥
  ). و(١٢٠، الفقرة ٥١ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٦
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 ٧٢٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

و الالإنسـانية أو    أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبـة القاسـية أ              
ويجرى هذا التأهيل وإعادة االندماج هذه في بيئة تعـزز          . المهينة، أو المنازعات المسلحة   

  ."صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته

بأن "واستنادا إلى هذه المادة أوصت لجنة حقوق الطفل جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة             
لألطفال الذين  "  لتوفير التأهيل البدني والنفسي وإعادة االندماج      تضع على سبيل االستعجال برامج مالئمة     

 وأكدت اللجنة أن تدابير إعادة تأهيل األطفال تتسم بأهمية خاصة فـي زمـن               ١٨٧.وقعوا ضحايا الجريمة  
  ١٨٨.الحرب

وتشكل النساء الالئى تعرضن لالتجار مجموعة أخرى من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسـان             
وأوصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان فنزويال بإقامة برامج إلعادة         .  إعادة التأهيل  الذين قد يحتاجون إلى   
تـدابير  " كما أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بأن تتخـذ الـدول               ١٨٩.تأهيل ضحايا االتجار  

عن ضحايا  حمائية، بما فيها أماكن اللجوء وتقديم المشورة وإعادة التأهيل وخدمات الدعم للنساء الالئى وق             
  ١٩٠".العنف أو يتعرض لخطر العنف

*****  
 من اتفاقية البلدان األمريكية لمنع العنف ضد المـرأة          ٨وعلى الصعيد اإلقليمي تعترف المادة      

والمعاقبة عليه واستئصاله بالحاجة إلى تدابير إعادة التأهيل للنساء الالئى تعرضن للعنف، وبموجب هذه              
لتمكـين المـرأة التـي      ... ق على االضطالع تدريجيا بتدابير محـددة        تواف"المادة فإن الدول األطراف     

تعرضت للعنف من الوصول إلى برامج فعالة إلعادة التكييف والتدريب لتمكينها من المشاركة الكاملة في               
  ".الحياة العامة والخاصة واالجتماعية

اف الفعال يتمتع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان أو أقرب أقربائهم بالحق في اإلنص
  . عما ارتكب من ظلم

وإذا لم يكن .  ينبغي كلما أمكن أن يكون هذا اإلنصاف في شكل رد الحقوقليوبالتا
  .أو المعنوية/رد الحقوق ممكنا فيجب الحكم بتعويض منصف عن األضرار المالية و

وينبغي توخى اإلنصاف في شكل إعادة التأهيل عند اللزوم لضحايا العنف مثل 
 غيره من أشكال سوء المعاملة أو التمييز العنصري أو الجنساني أو غير التعذيب أو

 .ذلك من أشكال التمييز

  

  مشكلة اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان   ٧-٣
  

  اإلفالت من العقاب من منظور قانوني ١-٧-٣
ات ضد التمتع   يمثل اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان واحدا من أخطر التهديد           

الكامل بحقوق الفرد وحرياته ويشكل انتهاكا للواجب القانوني للدولة في كفالة الحماية الفعالة لهذه الحقوق               
وعدم رفع الدعوى عن األعمال اإلجرامية مثل التعذيب واالختطاف واالختفاء وإنهاء حيـاة             . والحريات

                                                           
  . ٢٨٧-٢٨٦، الفقرتان )٢٠٠٠(تقرير عن الدورة الثالثة والعشرين : ق الطفل لجنة حقو،CRC/C/94:  وثيقة األمم المتحدة١٨٧
  . ١٩٠-١٨٥المرجع نفسه، انظر في صدد سيراليون الفقرات   ١٨٨
  . ١٦، الفقرة ٥٢، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٨٩
  . ‘٣’) ر(٢٤، الفقرة ٢٢١، الصفحة مجموعة التعليقات العامة الصادرة عن األمم المتحدة، ) ضد المرأةالعنف (١٩ التوصية العامة رقم ١٩٠
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 العامين والمحامينإلنسان خاص بالقضاة والمدعين دليل بشأن حقوق ا: حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل  ٧٢٦

حايا وأقرب أقربائهم وكذلك على المجتمـع       البشر تعسفيا قد يؤدى إلى أثر مدمر بصفة خاصة على الض          
إلى توسيع الفجوة بين القريبين من هياكل السلطة،        "وشيوع ثقافة اإلفالت من العقاب يؤدى أيضا        . برمته

وتزايـد صـعوبات    . من ناحية، وغيرهم من الناس المعرضين المتهان حقوق اإلنسان من ناحية أخرى           
انون بأيديهم مما يؤدى إلى مزيد من تدهور نظام العدالة وظهـور            تأمين العدالة يدفع الناس إلى تنفيذ الق      

 واإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان يمكن أن يوجد في أي             ١٩١."موجات جديدة من العنف   
بلد ولكنه ينتشر بصفة خاصة عند إصدار قوانين عفو في أعقاب دكتاتوريـات عسـكرية أو مدنيـة أو                   

  . القوانين التي يدعى أنها ال غنى عنها لعملية المصالحة الوطنيةنزاعات مسلحة داخلية مثل
وقد ظلت هيئات الرصد الدولية تشجب في كل الحاالت اإلفالت من العقاب على االنتهاكـات               

رودريغـس  فعلى سبيل المثال خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في قضية           . الخطيرة لحقوق اإلنسان  
 والمسمى مرسوم التقادم أو قـانون انتهـاء األجـل          ١٩٨٦ لعام   ١٥,٨٤٨م  إلى أن قانون أوروغواي رق    

)Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado ( ٢ مقترنة بالمـادة  ٧ينتهك المادة)٣ (
 وضـع   ١٩٨٦وهذا القانون الذي اعتمد في عـام        . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      

ة رفع دعاوى قضائية ضد الدولة عن ادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان أثناء سـنوات الحكـم                نهاية إلمكاني 
 أثناء الحكم الـدكتاتوري العسـكري       ١٩٨٣وكان قد تم احتجاز مقدم البالغ وتعذيبه في عام          . العسكري

 وأعادت اللجنـة تأكيـد    . ولكنه لم يتمكن، بسبب قانون العفو، من مقاضاة الدولة للحصول على تعويض           
  موقفها في التعليقات التي اعتمدتها بأن 

قوانين العفو عن االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان والتشريعات من قبيل القانون رقـم             "
١٥,٨٤٨ Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado)(   ال تتمشـى مـع ،

أن اعتماد هذا القانون    وتالحظ اللجنة بقلق عميق     . التزامات الدولة الطرف بموجب العهد    
يستبعد فعال في عدد من القضايا إمكانية التحقيق في امتهان حقوق اإلنسان في الماضـي               
ويمنع الدولة الطرف بالتالي من الوفاء بمسؤوليتها في توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا             

ـ            . هذه التعديات  اهمت، وباإلضافة إلى ذلك تشعر اللجنة بالقلق من أن الدولة الطرف قد س
باعتمادها هذا القانون، في إشاعة جو يتسم باإلفالت من العقاب وهو ما قد يقوض النظام               

  ١٩٢".الديمقراطي وينشئ المزيد من االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان

من وجود جو يسوده اإلفـالت مـن العقـاب          "وفي صدد األرجنتين أعربت اللجنة عن قلقها        
وإذ الحظت اللجنة   ". ت الجسيمة لحقوق اإلنسان في ظل الحكم العسكري       بالنسبة للمسؤولين عن االنتهاكا   

في العمل في السلك العسكري أو      "أن كثيرا من األشخاص الذين شملتهم قوانين العفو األرجنتينية استمروا           
  :فقد أوصت اللجنة بأنه" في وظائف عامة بل وحصل بعضهم على ترقيات في السنوات التالية

النتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والعسكرية أثناء الحكم العسكري قابلة         ينبغي أن تكون ا   "
للمالحقة القضائية مهما طال الزمن وانطباق ذلك إلى أي تاريخ ضروري في الماضـي،              

وتوصى اللجنة باستمرار الجهود النشطة في هـذا        . من أجل إقامة العدالة على المرتكبين     
اد األشخاص المتورطين في االنتهاكات الجسيمة لحقـوق        المجال واتخاذ التدابير لكفالة إبع    

  ١٩٣".اإلنسان من الخدمة العسكرية أو العامة

ورغم أن القانون ال يمنح العفـو       . وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها من قانون العفو في كرواتيا         
بأن تكفل أن   "ولذلك أوصت اللجنة الدولة الطرف      . للمذنبين في جرائم الحرب فإنه لم يعرف هذه الجرائم        

                                                           
 حاالت اإلعدام التعسفي أو بدون محاكمة أو بمحاكمة وجيزة، تقرير المقرر الخاص السيدة أسماء ،E/CN.4/2000/3:  انظر وثيقة األمم المتحدة١٩١

  . ٨٧، الفقرة ٣٠جاهانجير، الصفحة 
الوثائق : في وثيقة األمم المتحدة) ١٩٩٤يوليو / تموز١٩اآلراء المعتمدة في ( رودريغس ضد أوروغواي. هـ، ٣٣٢/١٩٨٨ البالغ رقم ١٩٢

  . ١٢٤، الفقرة ١٠، الصفحة )المجلد الثاني (A/49/40، الرسمية للجمعية العامة
  . ٩، الفقرة ٣٩، الصفحة )المجلد األول( A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٩٣
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 ٧٢٧ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

قانون العفو ال يطبق وال يستخدم في الممارسة العملية من أجل تحقيق اإلفالت من العقـاب لألشـخاص                  
  ١٩٤".المتهمين بانتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان

*****  
  وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن القلق في صدد غواتيماال حيث يستمر وجود 

وعن انتهاكات حقوق اإلنسان خصوصا نتيجـة       اإلفالت من العقاب على الجرائم عموما       "
 المسؤولة عن منع هذه الجرائم والتحقيق       ةتكرر إهمال الواجب من جانب الهيئات الحكومي      

ويسود اإلفالت من العقاب في حالة معظم االنتهاكات المرتكبة أثناء          . فيها والمعاقبة عليها  
  ١٩٥."المالنزاع المسلح الداخلي والمرتكبة بعد توقيع اتفاقات الس

ولتحسين الحالة وجهت اللجنة عدة توصيات للدولة الطرف تشمل في جملـة أمـور تعزيـز                
استقالل الهيئة القضائية ومكتب االدعاء العام وعدم التحكم فيهما وحظر اشتراك الجيش في األمن العـام                

  ١٩٦.ومنع الجريمة
*****  

لمنع اإلفالت مـن    "رواندا  الحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري الجهود المبذولة في          و
عقاب مرتكبي اإلبادة الجماعية وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان وتقديم المسؤولين عن هذه األعمـال               

وخاصة فـي   "ومع ذلك ظلت اللجنة تشعر بالقلق من أن اإلفالت من العقاب يسود في البلد               ". إلى العدالة 
ولذلك حثت الدولـة الطـرف      ". ها أفراد قوات األمن   بعض الحاالت التي تشمل أفعاال غير قانونية ارتكب       

على بذل جهود إضافية التخاذ إجراءات كافية حيال األعمال غير القانونية التي يرتكبها أفراد السـلطة                "
  ١٩٧".العسكرية أو المدنية ومنع هذه األعمال

*****  
ماح به في حالة    ويتضح كذلك من الفقه القانوني اإلقليمي أن اإلفالت من العقاب ال يمكن الس            

 وواجب الدول في التحقيق في انتهاكـات        .انتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبها األفراد بصفة شخصية       
حقوق اإلنسان ومالحقتها قضائيا والمعاقبة عليها واإلنصاف منها يمتد أيضا إلى االنتهاكات التي يرتكبها              

ا الحكومة بهذه االنتهاكات أو كان ينبغي لها         في الحاالت التي تعلم فيه     لاألفراد بصفة شخصية على األق    
  .أن تعلم بها

وهكذا أوضحت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن أية دولة طـرف فـي االتفاقيـة          
" ملزمة بالتحقيق في كل حالة تنطوى على انتهاك للحقوق التي تحميها االتفاقية           "األمريكية لحقوق اإلنسان    

 والكاملة لتلك الحقوق    ةفإن الدولة تخفق في االمتثال لواجبها بكفالة الممارسة الحر        "وأنها إذا لم تفعل ذلك      
  وفى رأى المحكمة،". المكفولة لألشخاص داخل واليتها

يصدق ذلك أيضا عندما تسمح الدولة لألشخاص أو المجموعات بصـفة شخصـية فـي               "
  ١٩٨."قيةالتصرف بحرية ودون عقاب بما يضر بالحقوق المعترف بها في االتفا

 المذكورة أعاله أن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسـان         محمود قايا ضد تركيا   وتوضح قضية   
يمكن أن تحمل الحكومات المسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان عندما يرتكبها أفراد بصفتهم الشخصية              

                                                           
  .١١، الفقرة ٦٧ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٤
  ).ب(٧٣، الفقرة ٣٣، الصفحة A/56/44، الوثائق الرسمية للجمعية العامة:  وثيقة األمم المتحدة١٩٥
  .٧٦-٧٤، الفقرات ٣٥-٣٤ المرجع نفسه، انظر الصفحتين ١٩٦
  .١٤٤و١٤١، الفقرتان ٣٢، الصفحة A/55/18، جمعية العامةالوثائق الرسمية لل:  وثيقة األمم المتحدة١٩٧
١٩٨ I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1989, Series C, No. 4, pp. 155-156, para. 176.  
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قيام أشخاص أو   "انية  كان ينبغي لها أن تدرك إمك     "وذلك على األقل بقدر معرفة السلطات بهذه األفعال أو          
وهم يتصرفون بعلم أو سكوت عناصـر مـن قـوات           "مجموعات من األشخاص بارتكاب هذه األعمال       

  ١٩٩".األمن
*****  

وكما يمكن أن نشاهد من هذه القضايا والبيانات المنتقاة فـإن اإلفـالت مـن العقـاب علـى        
طاف واالختفاء والتعذيب وغير ذلك     االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان مثل حاالت القتل التعسفي واالخت        

وقـد  . من أشكال المعاملة الالإنسانية هي أعمال غير قانونية تماما بموجب قانون حقوق اإلنسان الدولي             
أوضح هذا الفصل أن الدول تضطلع بواجب قانوني لكي تكفل بفعالية حماية حقوق اإلنسان لكل شـخص                 

وقد يتعين على الدول التي تخفق في       . لحرية واألمن بما في ذلك على وجه الخصوص الحق في الحياة وا         
  . االمتثال لهذا الواجب على الصعيد المحلي االضطالع بمسؤولية دولية أمام هيئات الرصد الدولية

  
  العدالة واإلفالت من العقاب والمصالحة ٢-٧-٣

وضـوع  كما لوحظ أعاله تمثل مسألة اإلفالت من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان م            
مناقشات حامية في كثير من األحيان عندما يخرج البلد من فترة يسود فيها القمع أو الصـراع المسـلح                   

وفى هذه الظروف يرغب ضـحايا انتهاكـات        . ويريد االنتقال إلى عصر من السلم واألمن والديمقراطية       
كمـا  . انوه من مشـقة   حقوق اإلنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية في أن يتم االعتراف بما ع            

وبالتحديد يشعر كثير من الضحايا الذين      . يتوقون إلى تحقيق العدالة في نهاية األمر على المظالم المرتكبة         
أو الحرمان من الحياة تعسفيا شعورا قويا ومستمرا بـالقلق          /فقدوا أفراد أسرتهم القريبين نتيجة االختفاء و      
ومن ناحية أخرى فإن مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسـان         . وبالحاجة إلى معرفة حقيقة ما حدث ألحبائهم      

ولكن فـي غمـرة هـذه       . وغيرها من المظالم يصرون عموما على التمتع بالعفو عن األعمال المرتكبة          
  . من أجل التحرك قدما لصالح الجميعطريقة للحياةالتوترات الظاهرة يحتاج المجتمع إلى التوصل إلى 

لقضايا الكثيرة والمعقدة في أكثر األحيان التي تنطوى علـى          وليس هذا مكان السعي إلى حل ا      
الذنب واالعتراف بالذنب والعقاب والتعويض وإعادة التأهيل والمصالحة وهى قضايا تنشـأ فـي هـذه                

ولكن يمكن أن يقال في ضوء هذا الفصل إن أقل القليل هو أن قوانين العفو ال يمكـن فـي أي                     . الحاالت
لى انتهاكات الحق في الحياة وحق الشخص في الحرية واألمن، بما في ذلك             ظرف من الظروف أن تمتد إ     

وكما سيتضح في الفصل التـالي ال       . الحق في عدم التعرض للتعذيب وغير ذلك من أشكال سوء المعاملة          
. يمكن التنصل من بعض هذه الحقوق في أي ظرف من الظروف وال حتى أثناء حاالت الطوارئ العامة                

دالة للجميع االعتراف بحقوق الضحايا ومعاناتهم وتحقيق االنتصاف ومعاقبة المـرتكبين           ويتطلب مبدأ الع  
وليس من المـرجح أن     . وقيام الدولة المعنية بالعمل بطريقة فعالة لمنع وقوع أعمال مشابهة في المستقبل           

ة الوفاء بهـذا    يستطيع أي مجتمع أن يلملم جراحه وينهض من أنقاض القمع بطريقة بناءة إال إذا تم بفعالي               
وبكلمات أخرى فإنه رغم أنه سيتعين      . الحد األدنى من المتطلبات القانونية المستمدة من الكرامة اإلنسانية        

في النهاية التوصل إلى شكل من أشكال المصالحة الوطنية من خالل المفاوضات بين األطراف المعنيـة                
  .لعدالة البديهية وذلك احتراما للضحايافإن المصالحة الدائمة والمزدهرة يجب أن تستند إلى هذه ا

يتناقض اإلفالت من العقاب على انتهاكات حقوق اإلنسان مع الواجب القانوني للدولة 
  .بكفالة الحماية الفعالة لهذه الحقوق بموجب القانون الدولي

واإلخفاق الفعلي في مالحقة انتهاكات حقوق اإلنسان والقوانين التي تمنح اإلفالت من 

                                                           
١٩٩ xt as published at  of the te91. , para2000 March 28Turkey, judgment of . Court HR, Case of Mahmut Kaya v. Eur 
int.coe.echr://http.  
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  .اب على هذه االنتهاكات تمثل خرقا للقانون الدوليالعق
وينطبق اشتراط قيام الدولة بحظر اإلفالت من العقاب أيضا على األفعال التي 

  .يرتكبها األفراد بصفة شخصية
 لواإلفالت من العقاب على االنتهاكات الخطيرة لحقوق اإلنسان مثل عمليات القت

ب خاصة للضحايا وأقرب أقربائهم ويجب التعسفي واالختفاء والتعذيب تسبب مصاع
  .منعها

واحترام كرامة الشخص اإلنسان تتطلب االعتراف بهذه االنتهاكات والمعاقبة عليها 
  . واإلنصاف منها

ومن المرجح أنه لن يمكن التوصل إلى مصالحة وطنية مستدامة في حالة عدم 
 .قوق اإلنساناالعتراف بالمصالح األساسية لضحايا التعديات الخطيرة على ح

  

دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في كفالة .٤ 
 العدالة لضحايا الجريمة وانتهاكات حقوق اإلنسان

سواء وقع الشخص ضحية للجريمة أو ضحية النتهاكات حقوق اإلنسان فقد أظهر هذا الفصل              
فعالية لمشاكل واحتياجات وحقـوق     الدور الجوهري للقضاة والمدعين العامين والمحامين في االستجابة ب        

وال يجب فقط على أعضاء المهن القانونية التحلي بالمجاملة والفهم بل يجب أيضـا أن               . الضحية المعني 
تكون لديهم المعرفة الصحيحة لقانون حقوق اإلنسان وأن يكونوا مستعدين في جميع األوقات للتصـرف               

اقع أن حقوق اإلنسان ستظل حبرا على ورق إلـى حـد            والو. بنزاهة واستقالل في السعي لتحقيق العدالة     
كبير في حالة عدم وجود هيئة قضائية مستقلة ومحايدة وفى غياب المدعين العامين المستقلين والمحامين               
. المستقلين الذين يتمتعون بحرية التصرف الفوري والنشط والفعال استجابة الدعاءات حقـوق اإلنسـان             

الستقالل وهذا الحياد للمهن القانونية وعلى أعضاء هذه المهن القيام بالدور           وعلى كل الدول أن تتيح هذا ا      
الرائد في تنفيذ قانون حقوق اإلنسان من خالل العمل بنشاط للتحقيق في األفعال التي تنتهك حقوق الفرد                 

  .وحرياته ومالحقتها قضائيا
  

 مالحظات ختامية  .٥ 

 الجريمة وإنصافهم ثم حماية ضـحايا انتهاكـات         بدأ هذا الفصل بالتركيز على حماية ضحايا      
 إلى األحكام القانونية المتصلة     ءوفى حين أن القانون الدولي يفتقر بعض الشي       . حقوق اإلنسان وإنصافهم  

ففي هذا المجال   . بحق ضحايا الجريمة العادية فإن األمر يختلف في حالة ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان            
انونية ونجد فقها قانونيا شامال مما يتيح مصدرا ثريا من المعرفة واإللهام للمهن نجد الكثير من األحكام الق   

  .القانونية
 تغطية واسعة للواجب القانوني للدول في منع انتهاكات حقوق اإلنسان           لوقد تضمن هذا الفص   

 إلـى   ورغم وجـود اتجـاه    . وحمايتها والتحقيق فيها ومالحقتها قضائيا والمعاقبة عليها واإلنصاف منها        
التركيز على الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والعنـف                 

ولما كانت الحقوق متشابكة فـإن      . فإن االلتزامات نفسها تقوم في صدد الطيف الكامل من حقوق اإلنسان          
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كين ضحايا التعذيب مـن     إذ يجب مثال تم   . حمايتها حماية فعالة ال يمكن أن تكون موضع دراسة منعزلة         
التحدث بحرية من أجل الدفاع عن حقوقهم ويجب أن يتمتعوا باحترام مراسـالتهم لكـي يتمكنـوا مـن                   

وهذه العالقة العضوية بين الحقـوق تنصـب بصـفة          . التواصل مع المستشارين القانونيين وما إلى ذلك      
نصل منهـا فـي أي ظـرف مـن          خاصة على التمتع في أوقات األزمات بتلك الحقوق التي ال يمكن الت           
وسيشكل ذلك جانبا مـن التحليـل       . أالظروف وبالحقوق األخرى التي يمكن التنصل منها من ناحية المبد         

  .الوارد في الفصل األخير من هذا الدليل
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  الفصل السادس عشر.......
إقامة العدل أثناء حاالت 

........................ الطوارئ
 األهداف المتوخاة 

اطالع المشاركين في الدورة على القواعد القانونية المحددة التي يتعين على الدول اتباعها  • 
 .في تعليق االلتزامات بحقوق اإلنسان الدولية

 .وق وااللتزامات التي ال يجوز تعطيلهاتوفير تفاصيل بشأن الحق •

 .إطالع المشاركين على المبادئ األساسية المنطبقة على الحقوق التي يجوز تعطيلها •

توعية المشاركين من القضاة وأعضاء النيابة والمحامين بدورهم األساسي كركائز إلنفاذ  •
 .لكحكم القانون، بما في ذلك حماية حقوق اإلنسان، في حاالت الطوارئ كذ

 .حفز المناقشة حول التدابير البديلة لفض المنازعات والتوعية بها •

 أسئلة 

هل من الممكن في النظام القانوني الذي تعمل فيه تقييد أو تعليق التمتع الكامل بحقوق  • 
 اإلنسان وحرياته األساسية؟

 :إذا كانت إجابتك باإليجاب •

  ؟ ما هي الظروف التي يمكن القيام فيها بذلك-
   ما هي الهيئة التي تقرر ذلك؟-
   ما هي الحقوق التي يمكن أن تتأثر بقرار تقييد أو تعليق التمتع الكامل بها؟-

في البلد الذي تعمل فيه، فما . قانون عسكري، الخ/حالة استثنائية/إذا أعلنت حالة طوارئ •
 هي وسائل االنتصاف المتاحة

/ حالة الحصار/حالة التأهب/االستثنائيةالحالة / للطعن في قرار إعالن حالة الطوارئ-
  ؟.القانون العسكري، الخ

   للطعن في قرارا تقييد أو تعليق التمتع الكامل بحقوق إنسانية محددة؟-
   للتحقق من التمتع الكامل بالحقوق التي ال يجوز التنصل منها؟-
ان أحد  للطعن في ضرورة التدابير الطارئة كما هي مطبقة في حالة محددة، مثل حرم- 

 اإلرهابيين المشتبه فيهم من حريته بدون محاكمة؟
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 )تابع (أسئلة 

ما هو، أو ماذا ينبغي أن يكون، في رأيك الغرض من إعالن حالة الطوارئ والتنصل من  • 
 االلتزامات بحقوق اإلنسان؟

تعامل لماذا يلزم في رأيك تعليق التمتع الكامل بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية من أجل ال •
 مع حالة أزمة شديدة؟

هل يوجد في رأيك أي سبب يدعوك إلى االعتقاد بحدوث نتائج عكسية جراء قيام الحكومة  •
 بتعليق التمتع الكامل ببعض حقوق اإلنسان من أجل التعامل مع حالة أزمة شديدة؟

 هل يوجد في رأيك أي حقوق إنسانية قد تتعرض للتقييد الشديد في حالة األزمة؟ •

د في رأيك وسائل أخرى غير التنصل من االلتزامات بحقوق اإلنسان يمكن أن هل توج •
 تتعامل بها الدولة بشكل بناء مع حالة أزمة شديدة؟

 

 الصكوك القانونية ذات الصلة 

  الصكوك العالمية 
 ١٩٦٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،  •

 ١٩٦٦واالجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  •

 ١٩٦٥االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،  •

المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب •
 ١٩٨٤، المهينة

 ١٩٧٩اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،  •

  ١٩٨٩طفل، اتفاقية حقوق ال •
  الصكوك اإلقليمية

 ١٩٨١الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب،  •

 ١٩٦٩االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان،  •

 ١٩٨٥اتفاقية البلدان األمريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليه،  •

 ١٩٩٤اتفاقية البلدان األمريكية بشأن االختفاء القسري لألشخاص،  •

 ١٩٥٠وق اإلنسان، االتفاقية األوروبية لحق •

 ١٩٩٦، )المنقح( والميثاق االجتماعي األوروبي ١٩٦١لميثاق االجتماعي األوروبي لعام اا •
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 مقدمة  .١ 
  

  مالحظات تمهيدية عامة  ١-١
يقدم هذا الفصل بعض المعلومات األساسية عن المبادئ القانونية الرئيسية في القانون الـدولي             

ق الدول في اتخاذ تدابير للتنصل مـن التزاماتهـا القانونيـة فـي حـاالت                لحقوق اإلنسان التي تحكم ح    
  .الطوارئ

والواقع الذي ال سبيل إلى نكرانه هو أن كثيرا من الدول تواجه في مرحلة ما حاالت أزمـات                  
خطيرة، مثل الحروب أو غيرها من ضروب القالقل االجتماعية الخطيرة، وأنها قد ترى من الضروري               

ت تقييد التمتع ببعض الحقوق والحريات، بل وربما تعليق التمتع بها جميعـا مـن أجـل                 في تلك الحاال  
وقد يسفر ذلك عن نتائج مفجعة ليس فقط لألشخاص المتضررين مـن القيـود              . استعادة السالم والنظام  

  .المفروضة فحسب، بل وكذلك للسالم والعدالة عموما
لحقوق المدنيـة والسياسـية الـذين       وإن من قاموا بوضع مشروع العهد الدولي الخـاص بـا          

استخلصوا الدروس أثناء حرب طويلة ومدمرة ليدركون جميعا حق اإلدراك أن االعتراف بحقوق اإلنسان 
 ولكنهم بطبيعة الحالة لم يغفلوا عـن المشـاكل          ١."أساس الحرية والعدل والسالم في العالم     "للجميع يشكل   

وبعـد إدراج    -ولذلك فقد أدرجوا، بعد طول نقاش     . هدد بقاءه الخطيرة التي قد تنشأ في بلد ما والتي قد ت         
 حكما يتيح للدول األطراف اللجوء إلى اتخاذ تدابير تقييدية مرهونة        -ضمانات للحماية ضد سوء المعاملة    

وأدرجت أحكام مشابهة في االتفاقية األمريكيـة لحقـوق اإلنسـان    ). ٤المادة (ببعض الشروط الصارمة   
وعلى خـالف العهـد الـدولي الخـاص         ). ١٥المادة  (اقية األوروبية لحقوق اإلنسان     واالتف) ٢٧المادة  (

 ٢٩بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذي ال يتضمن إال حكما تقييديا عاما مستلهما من المـادة                
نسخته من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، ينص الميثاق االجتماعي األوروبي على إمكانية التنصل في              

  . على السواء) المادة واو من الجزء الخامس(وفي نسخته المنقحة ) ٣٠المادة (األصلية 
وقد تطبق الدول مختلف المصطلحات على النظام القانوني الخاص المتبع في حاالت األزمات،             

. وما إلى ذلك  " األحكام العرفية "و" حالة الحصار "و" حالة التأهب "و" حالة الطوارئ "و" الحالة االستثنائية "مثل  
وتنطوي هذه الحاالت االستثنائية في كثير من األحيان على إدخال سلطات استثنائية لالعتقال واالحتجـاز               
وإنشاء محاكم عسكرية والقيام مثال بسن قوانين جنائية تطبق بأثر رجعي وتفرض قيودا على الحـق فـي                  

ير من حاالت القالقل تلجأ إلى التعذيب وغيره        واألسوأ من ذلك أن الدول في كث      . التعبير واالجتماع والتجمع  
من ضروب إساءة المعاملة الستخالص اعترافات كما قد تلجأ إلى االختطاف واإلعـدام بـدون محاكمـة                 

وإضافة إلى ذلك، قد يعلق الحـق فـي         . بمساعدة أو بدون مساعدة من الجماعات الخاصة أو شبه الخاصة         
، ومن ثم يترك مثال ضحايا االعتقال       المثول أمام القضاء  ل أوامر   اللجوء إلى وسائل االنتصاف المحلية، مث     

  .واالحتجاز التعسفي بدون حماية قانونية مع ما قد ينجم عن ذلك من آثار مدمرة
 االستثنائية غير قانوني بموجـب المعاهـدات السـالفة          تويعتبر التعسف في استعمال السلطا    

لطات استثنائية محدودة ولكنها مرنة ومتوازنة بغـرض        وتزود هذه المعاهدات الدول األطراف بس     . الذكر
  .استعادة النظام الدستوري الذي يمكن أن تكفل فيه بالكامل مرة أخرى حقوق اإلنسان

ولذلك فإن الغرض من هذا الفصل هو شرح مختلف الشروط التي تفرضها المعاهدات الدولية              
 وبعد إجراء استقصاء عام لألعمال التحضـيرية        .على الدول األطراف عند اللجوء إلى التدابير التقييدية       

وسـنتناول  . المتعلقة باألحكام ذات الصلة، سنتناول بالبحث مفهوم الطوارئ العامة التي تتهدد حياة األمة            
                                                           

  .الفقرة األولى من ديباجة العهد، وهي تماثل نفس الفقرة من ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ١
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ن في مجال إقامة العدلحقوق اإلنسا  ٧٣٤

يلي ذلك تحليل   . بعد ذلك بالتفصيل الحقوق وااللتزامات التي ال يجوز بأي حال من األحول التنصل منها             
وصف موجز لشرط االتساق مع االلتزامات القانونيـة الدوليـة األخـرى،            لمفهوم الضرورة القصوى و   

وسنختتم الفصل بعدد من االقتراحات بشأن دور المشتغلين بالمهن القانونيـة فـي             . وكذلك حظر التمييز  
  .حاالت الطوارئ يعقبها بعض المالحظات الختامية

  
ق مالحظات تمهيدية عن القيود وتدابير التعطيل فـي مجـال حقـو             ٢-١

  اإلنسان
قبل الخوض بالتفصيل في موضوع التعطيل، قد يكون من المفيد النظر بإيجاز فـي طبيعـة                
تدابير تعطيل االلتزامات بحقوق اإلنسان مقارنة بالقيود المفروضة على حقوق اإلنسان فـي الظـروف               

لتمتع بكثير مـن    وكما رأينا في الفصل الثاني عشر من هذا الدليل، قد تفرض الدول قيودا على ا              . العادية
ويطلق على هـذه    . الحقوق، مثل الحق في حرية التعبير، واالجتماع والتجمع ألغراض مشروعة معينة          

وأمـا  . حيث يمكن فرضها بشكل دائم في األوقات العادية       " العادية"القيود في كثير من األحيان اسم القيود        
  .لتي تتطلب اتخاذ تدابير غير عاديةما يسمى التعطيل، فيفرض في حاالت األزمات البالغة الخطورة ا

. المفروضة على ممارسـة حقـوق اإلنسـان       " القيود االستثنائية "ولذلك يسمى التعطيل أيضا     
والواقع أنه عند إلقاء نظرة أكثر تفحصا يتضح أن القيود العادية على ممارسة حقوق اإلنسـان والقيـود                  

 قانونية وليسـت مجـرد فئتـين        متواليةقا وتؤلف   ترتبط ارتباطا وثي  "االستثنائية التي تتخذ شكل تعطيل      
 ٢-٣-٢ ومما يبرز هذه الصلة بجالء أكبر أنه، كما سيتضح في القسم الفرعـي               ٢."متميزتين من القيود  

، بينما قد تخضع بعض الحقوق لقيود صارمة أخرى في حاالت الطوارئ، يجب أال تلغي هذه القيود                 أدناه
وبعبارة أخرى البد في كل األحوال من وجود اتصال في          . نسانيجوهر الحقوق المتأصلة في الشخص اإل     

ومن المهم لكل المشتغلين بالمهن القانونية أال تغيب عنهم هـذه الحقيقـة             . الحماية القانونية لجوهر الحق   
عندما يتعاملون مع أسئلة عن سلطات الطوارئ التي قد تعيق التمتع الكامل بحقوق اإلنسـان وحرياتـه                 

  .األساسية
  

مفهوم الطوارئ العامة في القانون الدولي لحقـوق  .٢
  

  األحكام القانونية ذات الصلة  ١-٢
  : من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يلي٤ من المادة ١تنص الفقرة 

 في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسـميا، يجـوز             "
للدول األطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال               
 تتقيد بااللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافـاة هـذه التـدابير              

لاللتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها علـى تمييـز             
حيد هو العـرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين أو األصـل                يكون مبرره الو  

  ."االجتماعي
                                                           

 Anna-Lena Svensson-McCarthy, International Law of Human Rights and States of Exception - With Special Reference toانظر  ٢
the Travaux Préparatoires and Case-Law of the International Monitoring Organs (The Hague/Boston/London, Martinus Nijhoff 

Publishers, 1998) (International Studies in Human Rights, vol. 54), pp. 49 and 721 (hereinafter referred to as Svensson-
McCarthy, The International Law of Human Rights and States of Exception).  
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 ٧٣٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

  : من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على ما يلي٢٧ من المادة ١وتنص الفقرة 
 أو سواهما من الحاالت الطارئة      العاميمكن للدولة الطرف، في أوقات الحرب أو الخطر         "

 تحد من التزاماتها بموجب االتفاقيـة   إجراءاتها، أن تتخذ    التي تهدد استقالل الدولة أو أمن     
 تقتضيهما ضـرورات الوضـع الطـارئ،        اللذينالحالية، ولكن فقط بالقدر وخالل المدة       

 األخرى بمقتضى القانون الـدولي وأال       التزاماتهاشريطة أال تتعارض تلك اإلجراءات مع       
و اللغة، أو الـدين، أو األصـل         أو الجنس، أ   اللون،تنطوي على تمييز بسبب العرق، أو       

  ."االجتماعي

  : من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان على ما يلي١٥ من المادة ١وتنص الفقرة 
 أو الخطـر العـام الذي يهـدد حيـاة األمـة، يجــوز لكــل            الحـربفي حالـة   "

هذه  تدابيـر تخالـف االلتزامات المنصـوص عليها في        يتخـذطرف سـام متعاقـد أن     
ال تتناقــض هـذه     أ التي يتطلبها الوضـع وبشــرط       الحـدوداالتفاقيـة في أضـيق    

  ." المنبثقـة عن القانون الدولـيااللتزاماتالتدابيـر مع بقيـة 

  : على ما يلي١٩٦١ من الميثاق االجتماعي األوروبي لعام ٣٠وأخيرا تنص المادة 
يجــوز   التي تتهدد حياة األمـة،  في حالة الحرب أو غيرها من حاالت الطوارئ العامة   "

 تدابيـر تخالـف االلتزامات المنصـوص عليها      يتخـذلكـل طرف سـام متعاقـد أن      
 التي يتطلبها الوضـع وبشـرط أن ال تتناقــض         الحـدودفي أضـيق   هذا الميثاق   في  

 ." المنبثقـة عن القانون الدولـيااللتزاماتهذه التدابيـر مع بقيـة 

 بصـيغته   ١٩٩٦لجوهر المادة واو من الميثاق االجتماعي األوروبي لعام         وتتماثل من حيث ا   
  . المنقحة مع الحكم المنصوص عليه في المادة السالفة الذكر

  
  التعطيل والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ١-١-٢

 على خالف االتفاقيتين األمريكية واألوربية لحقوق اإلنسان، ال يتضـمن الميثـاق األفريقـي             
وفي رأي اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب       .  بالتعطيل قلحقوق اإلنسان والشعوب أي أحكام تتعل     

ال يجيز للدول األطراف مخالفة االلتزامات المنصوص عليها بموجب المعاهدة          "أن ذلك معناه أن الميثاق      
كذريعة النتهاك "الحرب األهلية  وبعبارة أخرى، ال يمكن للدولة أن تستخدم حالة          ٣."أثناء حاالت الطوارئ  

 وفي بالغ مقدم ضد تشاد، أعلنت اللجنـة أن          ٤."أو السماح بانتهاك الحقوق المنصوص عليها في الميثاق       
أخفقت في توفير األمن واالستقرار في البلد مما سمح بوقوع انتهاكـات جسـيمة أو               "الحكومة المعنية قد    

ووقعت حـاالت   " شاركت في الحرب األهلية   "لحة الوطنية   فالقوات المس ." واسعة النطاق لحقوق اإلنسان   
بل وفي الحاالت التي تعـذر      ." التدخل لمنع اغتيال وقتل أفراد محددين     "عديدة عجزت فيها الحكومة عن      

إثبات وقوع االنتهاكات من الوكالء الحكوميين فإن الحكومة تتحمل المسؤولية عن ضمان سـالمة              "فيها  
 غطاء ولذلك ال يمكن التذرع بالحرب األهلية ك       ٥."يقات فيما ارتكب من جرائم    وحرية رعاياها وإجراء تحق   

قانوني لتبرير عدم الوفاء بااللتزامات القانونية المنبثقة عن الميثاق األفريقي، واعتبرت تشـاد منتهكـة               
  ٦. من الميثاق٩ و٧ و٦ و٥ و٤للمواد 

  
                                                           

٣ ACHPR, Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés v. Chad, Communication No. 74/92, decision adopted 
/chr/za.ac.up.www://http:  of the text of the decision as published at40.  para,1995th Ordinary session, October 18during the .  
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه ٤
  .٤١المرجع نفسه، الفقرة  ٥
  .٥٤ إلى ٤١المرجع نفسه، الفقرات من  ٦
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ن في مجال إقامة العدلحقوق اإلنسا  ٧٣٦

  اغةإشكالية للقائمين بالصي: تعطيل االلتزامات القانونية  ٢-٢
من العهد الدولي يشبه    ) ١ (٤كما قد يتضح من األحكام السابقة فإن مفهوم الطوارئ في المادة            

ويعود هذا التشابه إلى صياغة     .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ١٥كثيرا المفهوم الوارد في المادة      
لفتين، هما األمم المتحـدة     مشروعي المعاهدتين في أول األمر في آن واحد ولكن في إطار منظمتين مخت            

، استمر  ١٩٥٠نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٤على أنه بينما اعتمدت االتفاقية األوروبية في        . ومجلس أوروبا 
 مرت بتغييرات إلى أن قامت لجنة األمم المتحـدة لحقـوق            ٤ولذلك فإن المادة    . العمل في صياغة العهد   

   ١٩٥٢.٧يونيو /زيران في ح- من حيث الجوهر-اإلنسان بوضع شكلها النهائي
وكانت المملكة المتحدة أول من اقترح إدراج حكم التعطيل في العهد في لجنة صياغة منبثقـة                

 مـن   ٤وجاء هذا الحكم فـي المـادة        . ١٩٤٧يونيو  /عن لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في حزيران       
هت النية فيه إلى السماح بمخالفة      مشروع الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان المقدم من المملكة المتحدة واتج         

ويعني ذلك  ." في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع     " من المشروع    ٢جميع االلتزامات الواردة في المادة      
ضمنا أن الدول تستطيع أيضا عدم التقيد بااللتزام بتوفير وسائل انتصاف فعالة في حاالت انتهاك حقوق                

 ورفض بعد ذلك    ٨."يقع واجب إنفاذها على هيئة قضائية مستقلة      "اإلنسان، وهي وسائل انتصاف ينبغي أن       
فريق عامل التعديالت الطفيفة التي أدخلت على حكم التعطيل المقترح على الرغم من أن اللجنة نفسـها                 

عدم إدراج هذا الحكم    "وقبل إجراء التصويت، أعربت المملكة المتحدة اعتقادها بأن         . وافقت عليه فيما بعد   
مهما للغاية اتخـاذ خطـوات      "وكان  ." جال أمام الدول في حالة الحرب لتعليق أحكام االتفاقية        قد يفسح الم  

  ٩."لالحتراز من أن تؤول األمور في نهاية المطاف إلى هذه الحال
واستمر الجدل بين مؤيد ومعارض الستصواب حكم التعطيل أثناء دورات لجنة حقوق اإلنسان      

 بينما م الواليات المتحدة هذا الحكم وحبذت إدراج حكم تضييقي عاوعارضت، مثال،. التي عقدت بعد ذلك
ينبغي أن تحدد بدقة    "وشددت على أنه    " قد يهدد نجاح عمل اللجنة    " عن تخوفها من أن ذلك       اأعربت هولند 

 واستمرت الواليـات المتحـدة فـي        ١٠."قدر المستطاع الظروف التي قد ال يتقيد فيها الطرف بالتزاماته         
اتحـاد   وأما   ١١.م التعطيل على الرغم من تخليها بعد ذلك عن فكرة الحكم التضييقي العام            معارضتها لحك 

ومن ثم اقترح تضـييق نطـاق       " حبذ أقل قدر ممكن من التضييق     " فقد   الجمهوريات االشتراكية السوفياتية  
الت في وقت الحرب أو فيما عداه من حـا        "بعد عبارة   " ضد مصالح الشعب  "مادة التعطيل بإضافة عبارة     

   ١٢."الطوارئ
خشية التعسف في قمـع     "وعلى الرغم من أن فرنسا كانت قد عارضت من قبل مادة التعطيل             

، فقد أعربت أثناء الدورة الخامسة للجنة في عـام          ١٣"حقوق اإلنسان استنادا إلى حاالت الطوارئ الوطنية      
ورأت أن ثمـة    ." حـرب ينبغي أال تحذف وال أن تقتصر على وقت ال         "٤ عن اعتقادها بأن المادة      ١٩٤٩

                                                           
 E/2256لمعتمدة، انظر وثيقة األمم المتحدة  بصيغتها ا٣ من المادة ١التي كانت آنذاك الفقرة (٤ من المادة ١لالطالع على نص الفقرة  ٧
)E/CN.4/669( ولوصف تاريخي أوفى لصياغة فكرة . ٤٧، المرفق األول، الصفحة ١٩٥٢، تقرير الدورة الثامنة للجنة حقوق اإلنسان لعام

  .Svensson-McCarthy, The International Law of Human Rights and States of Exception من العهد، انظر ٤الطوارئ في المادة 
 المقترحة على ٤ من المادة ١وتنص الفقرة ). ٢المادة (٦وصفحة ) ٤المادة  (٧، الصفحة ١، المرفق E/CN.4/AC.1/4انظر وثيقة األمم المتحدة  ٨

 أعاله ٢رتبة عليها بموجب المادة في وقت الحرب أو غيره من حاالت الطوارئ الوطنية، يجوز للدولة أن تتخذ تدابير تخالف التزاماتها المت: "ما يلي
  ."في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع

اللجنة، بيان ممثل المملكة  (٥، الصفحة E/CN.4/SR.42، والوثيقة )الفريق العامل (١١، الصفحة E/CN.4/AC.3/SR.8وثيقة األمم المتحدة  ٩
  ).المتحدة والتصويت

قات الحكومات على مشروع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ومشروع العهد الدولي الخاص بحقوق ، تعليE/CN.4/82/Rev.1وثيقة األمم المتحدة  ١٠
  ).هولندا (٥، والصفحة )الواليات المتحدة األمريكية (٢٢اإلنسان ومسألة التنفيذ، الصفحة 

  .٣، الصفحة E/CN.4/SR.126K وثيقة األمم المتحدة ١١
  .٦المرجع نفسه، الصفحة  ١٢
  .٧، الصفحة E/CN.4/SR.127المتحدة وثيقة األمم  ١٣
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حاالت يمكن أن تتعرض فيها الدول لخطر استثنائي أو أن تمر بأزمة في غير وقت الحرب ويكون عدم                  "
  :وفي رأي فرنسا أنه ينبغي االعتراف بالمبادئ التالية." التقييد أساسي فيها

  يجوز فرض قيود على حقوق اإلنسان في وقت الحرب وفيما عداه من حاالت الطوارئ؛" 
  ؛" يجوز فرض قيود على حقوق معينة بأي حال من األحوالال" 
يجب أن يخضع تعطيل العهد إلجراء محدد ويجب بناء على ذلك اإلعالن بشكل استثنائي عن هذا                " 

  ١٤."التعطيل الذي يطبق في الظروف االستثنائية
 وأنـه يوجـد   " ضمانا سليما ودائمـا   "واعتبرت فرنسا أن مبدأ عدم جواز إهدار حقوق معينة          

  ١٥."فرق أساسي بين تقييد حقوق معينة وتعليق تطبيق العهد"باإلضافة إلى ذلك 
وأثناء نفس الدورة قبلت الهند ومصر وشيلي المبادئ الواردة في مشروع حكم التعطيل وظلت              

 وعارضت لبنان أيضا حكم التعطيل حيث أعربت عن         ١٦.الواليات المتحدة والفلبين على معارضتهما لها     
يتعـذر تحديـد    "نزوال على رغبة كثير من الوفود فسـوف         " الحرب" إذا حذف مصطلح     تخوفها من أنه  

." ’الطوارئ العامة ’الحاالت التي يمكن السماح فيها بالتعطيل على أساس مصطلح بالغ المرونة من قبيل              
يكتنفه قدر كبير من الغموض وقد      " "الطوارئ العامة "مقارنة بمصطلح   " الحرب"ورأت لبنان أن مصطلح     

  ١٧."طرح تفسيرات أوسع أثرا مما قصد منهي
، أعربت أورغواي عن دعمها لحكـم التعطيـل         ١٩٥٠وأثناء الدورة السادسة للجنة في عام       

طرح مبدأ جديدا في القانون الـدولي، وهـو مبـدأ           "ألنه  " على الرغم من المشاكل الخطيرة التي أثارها      "
."  تهدر حقوق اإلنسـان وحرياتـه األساسـية        مسؤولية الدول تجاه أعضاء مجموعة األمم عن أي تدابير        

محدد في معظم التشريعات الوطنية التي تكون السلطة التنفيذية مسؤولة          "وإضافة إلى ذلك فإن هذا المبدأ       
 ٤ وقامت شيلي حينذاك بسحب دعمها السابق للمـادة          ١٨."بموجبها عن تدابير تعليق الضمانات الدستورية     

ورأت ." حات غير قاطعة مما سيسمح بوقوع كل أنواع التجاوزات        صيغت بمصطل "واقترحت حذفها ألنها    
تتناول بالقـدر   "كما هي واردة في بعض المواد       " النظام العام "و  " األمن القومي "شيلي أن مفاهيم من قبيل      

 ولم توافـق فرنسـا      ١٩."الكافي كل ما يطرأ من حاالت في وقت الحرب أو في أوقات الكوارث األخرى             
األساسي للعهد أن يشمل قائمة بـالمواد التـي ال يجـوز            " أحكام التعطيل حيث من      وطلبت اإلبقاء على  

لمنع وقوع تجاوزات من جانـب      "وتعتبر قائمة من هذا القبيل ضرورية       ." تعطيلها بأي حال من األحوال    
ة عن حال " الحكم المتعلق باإلعالن رسميا   " كما اقترحت فرنسا عند ذلك إدراج        ٢٠."نظم الحكم الديكتاتورية  

من التعسف في عدم التقيد بالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضى العهـد فـي             "الطوارئ بغرض منع الدول     
 ٢١."الحاالت التي ال تستدعي فيها األحداث اتخاذ مثل هذه اإلجراءات

 في مشـروع العهـد      ٤وفي نفس الدورة قررت اللجنة في نهاية المطاف اإلبقاء على المادة            
في وقت الحرب أو فيما عداها من حاالت الطوارئ العامة التـي تتهـدد              "ارة  وقررت كذلك استبدال عب   

                                                           
  .٨، الصفحة E/CN.4/SR.126وثيقة األمم المتحدة  ١٤
  .٧، الصفحة E/CN.4/SR.127وثيقة األمم المتحدة  ١٥
الواليات  (٣، الصفحة )شيلي (٣، الصفحة )مصر (٦، الصفحة E/CN.4/SR.127؛ )الهند (٨، الصفحة E/CN.4/SR.126وثيقة األمم المتحدة  ١٦

  ).الفلبين (٥ األمريكية، الصفحة المتحدة
  .٨ و٦، الصفحتان E/CN.4/SR.126وثيقة األمم المتحدة  ١٧
  .٥٢، الفقرة ١١، الصفحة E/CN.4/SR.195وثيقة األمم المتحدة ١٨
  .٦٤ إلى ٦٣، الفقرتان من ١٣المرجع نفسه، الصفحة  ١٩
  .٦٩، الفقرة ١٤المرجع نفسه، الصفحة  ٢٠
  .٨٢فقرة ، ال١٦المرجع نفسه، الصفحة  ٢١
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التي تعلنها السلطات رسـميا أو فـي حـاالت          في حاالت الطوارئ االستثنائية     "بعبارة  " مصالح الشعب   
  ٢٢."الكوارث العامة

ودارت آخر مناقشة موضوعية حول أحكام التعطيل في الجلسة الثامنة للجنة التي انعقدت في              
 عندما تقرر بناء على اقتراح من المملكة المتحدة تغيير العبارة الواردة في الفقـرة األولـى                 ١٩٥٢عام  

وبناء علـى   ." في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة       : "والتي أصبحت تنص على ما يلي     
اإلجـراءات  "دي  اقتراح من فرنسا تقرر كذلك إضافة العبارة التـي تشـترط اإلعـالن الرسـمي لتفـا                

 كما أشارت شيلي إلى     ٢٣.ولم يرد هذا الحكم في التعديل المقدم من المملكة المتحدة         ." والتجاوزات التعسفية 
كان من المهم أال يتعلق النص بحيـاة        ] ولكن[صعوبة وضع تعريف دقيق لحياة األمة       "نقطة مهمة، وهي    
  ٢٤."الحكومة أو الدولة

*****  
 من العهـد    ٤ من المادة    ١مفهوم الطوارئ الوارد في الفقرة      هذه اللمحات عن تاريخ صياغة      

تلقي بعض الضوء على اإلشكالية التي يواجهها القائمون بالصياغة الذين كان عليهم أن يكونوا عند حسن                
ولم يكن في وسعهم فـي      . ظن عالم متعطش للسالم والعدالة واحترام الحقوق األساسية للشخص اإلنساني         

وكان الخوف من سـوء     . لوقائع المعقدة التي تجابهها بلدان كثيرة في أوقات األزمات        الوقت ذاته إغفال ا   
استعمال حق عدم التقيد خوفا حقيقيا وجليا وتمخض هذا الخوف عن صياغة مادة تفرض شروطا صارمة          

وهكذا فقد أسفرت   . على ممارسة ذلك الحق وتحدد ضوابط لم تكن موجودة بالمرة في المشروع األصلي            
قشات عن آثار مفيدة على الحماية النظرية للفرد في حاالت الطوارئ حيث فرضت قيود على حرية                المنا

  :الدول في اتخاذ اإلجراءات في ميدان حقوق اإلنسان بما يلي
  مبدأ التهديد االستثنائي؛ 
  مبدأ اإلعالن الرسمي؛ 
  مبدأ عدم جواز تعطيل حقوق معينة؛ 
  مبدأ الضرورة الصارمة؛ 
  ض مع االلتزامات القانونية الدولية؛مبدأ عدم التعار 
  مبدأ عدم التمييز؛ 
  .مبدأ اإلخطار الدولي 

*****  
كانت المناقشات على الصعيد اإلقليمي أقل صعوبة بشكل عام وتم التغلـب بسـهولة علـى                

  .االنقسامات
 من االتفاقية األمريكية لحقـوق      ٢٧ من المادة    ١وقد صيغ مفهوم الطوارئ الوارد في الفقرة        

، فإنـه  "حياة األمـة "وبدال من اإلشارة إلى تهديد . ان بطريقة مختلفة عن نظيره العالمي واألوروبي   اإلنس
 أو سواهما من الحاالت الطارئـة التـي         العامفي أوقات الحرب أو الخطر      "يسمح بعدم التقيد بااللتزامات     

                                                           
ولالطالع على النص الكامل، انظر وثيقة األمم . ٢٠، الصفحة E/CN.4/365 مقارنة بوثيقة األمم المتحدة ٩٧، الفقرة ١٨المرجع نفسه، الصفحة  ٢٢

وردت  (١٥ مايو، المرفقات، الصفحة/ أيار١٩مارس إلى / آذار٢٧، تقرير الدورة السادسة للجنة حقوق اإلنسان، )E/1681 )E/CN.4/507المتحدة 
  ).٢بعد ذلك المادة المتعلقة بالتعطيل في المادة 

  .٧، الصفحة E/CN.4/SR.330و  )التعديل الفرنسي (E/CN.4/L.211انظر وثيقتي األمم المتحدة  ٢٣
  .٤، الصفحة E/CN.4/SR.330وثيقة األمم المتحدة  ٢٤
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 ٧٣٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

شروع مادة التعطيل المقـدم      في م  ٢٥"الخطر العام "ولم ترد أي إشارة إلى      ." تهدد استقالل الدولة أو أمنها    
إلى مؤتمر البلدان األمريكية المتخصص المعني بحقوق اإلنسان والذي انعقد فـي سـان خوسـيه فـي                  

على أنه أثناء انعقاد المؤتمر، اقترحت السلفادور تعديل النص ليشمل عبـارة            . ١٩٦٩كوستاريكا في عام    
ة ال تشكل بالضرورة تهديدا لألمن الداخلي أو        حال"ألن ذلك في رأيها يمثل      " أو الكوارث العامة األخرى   "

 واعتمد هذا التعديل على الرغم من تغييره بعد ذلك إلى           ٢٦."الخارجي ولكنها قد تنشأ على الرغم من ذلك       
 واقترحت المكسيك أثناء المؤتمر حذف اإلشارة إلى مبـدأ عـدم المنافـاة مـع                ٢٧."الخطر العام "عبارة  

وتم تعطيل االقتراح   . أ عدم التمييز ومبدأ الحقوق التي ال يجوز إهدارها        االلتزامات الدولية األخرى ومبد   
 ٢٨.المكسيكي

*****  
من االتفاقية األوروبية   ) ١ (١٥وتكمن الفروق الوحيدة بين مفهوم الطوارئ الوارد في المادة          

" الحـرب "من العهد الدولي في أن المفهوم األول يشير أيضا إلى           ) ١(٤وبين مفهوم الطوارئ في المادة      
عمـال  وللحكـم مـن خـالل األ      . بدال من الزمن المضارع البسيط    " المصدرية"ويأتي الفعل في صيغته     

 والموافقة النهائية عليه لم ينطو على ما يسـتحق الـذكر مـن              ١٥ نجد أن إعداد نص المادة       التحضيرية
طيل فـي مشـروع     ومثلما في حالة العهد، اقترحت المملكة المتحدة إدراج حكم ينص على التع           . أحداث
 ولم ترد في المشروع األول الذي أعدته الجمعية االستشارية لمجلس أوروبا أي أحكام تتعلق               ٢٩.االتفاقية

 وقامت بعد ذلك لجنة الخبـراء التـي         ٣٠.بالتعطيل ولكنه تضمن فقط حكما ينص على فرض قيود عامة         
وتضمن أحد هذين   . راء مجلس أوروبا  أسندت إليها مهمة إعداد صيغة االتفاقية بتقديم بديلين إلى لجنة وز          

البديلين قائمة بسيطة بالحقوق الواجب حمايتها بينما حدد البديل الثاني الحقوق ببعض التفصـيل وأرفـق                
بيد أنه تم إدراج حكم يتعلق بالتعطيـل        . أحكاما تنص على قيود محددة لكل واحد من الحقوق ذات الصلة          

 على إدراج هذا الحكم في النسخة التي اعتمدت في النهاية،            ولم تسجل أي اعتراضات    .٣١في كال البديلين  
على . وهي النسخة التي اشتملت على تحديد تفصيلي، وليس مجرد عرض عام، للحقوق الواجب حمايتها             

أن فرنسا وإيطاليا أعربتا عن استيائهما من إدراج الحكم الخاص بالتعطيل في النسخة التي تتضمن قائمة                
ورأى أعضاء آخرون في لجنة الخبراء أنه من المهم اإلبقـاء           ." يخالف النظام "لك  بسيطة بالحقوق ألن ذ   

  كذلك على الحكم ذي الصلة في ذلك السياق
ألنه يفيد في استبعاد أي تنصل من حقوق أساسية معينة حتى في حالة الحرب أو الخطر                "

 يفيد في حماية  يمكن أن٣الذي يتهدد حياة األمة وألن اإلجراء المنصوص عليه في الفقرة           
  ٣٢."حقوق اإلنسان في الظروف االستثنائية

*****  

                                                           
٢٥ OAS doc. OEA/Ser.K/XVI/1.2, Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 7-

22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, OAS, Washington D.C., p. 22.  
  .؛ ترجمة النص اإلنكليزي من األصل األسباني٢٦٤المرجع نفسه، الصفحة  ٢٦
  .٣١٩المرجع نفسه، الصفحة  ٢٧
  .٢٦٥ إلى ٢٦٤المرجع نفسه، الصفحتان من  ٢٨
٢٩ Council of Europe, Collected Edition of the “Travaux Préparatoires” of the European Convention on Human Rights, vol. III, 

Committee of Experts, 2 February - 10 March 1950, pp. 190, 280 and 282.  
٣٠ Council of Europe, Consultative Assembly, First Ordinary Session, 10 August - 8 September 1949, TEXTS ADOPTED, 

Strasbourg, 1949, Recommendation 38 (Doc. 108), p. 50 (art. 6).  
٣١ Council of Europe, Collected Edition of the “Travaux Préparatoires” of the European Convention on Human Rights, vol. IV, 

Committee of Experts - Committee of Ministers Conference of Senior Officials, 30 March - June 1950; see, for example, p. 56 
(Alternatives A and A/2) and pp. 56 and 58 (Alternatives B and B/2). 

  .٣٠المرجع نفسه، الصفحة  ٣٢
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 العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : ن في مجال إقامة العدلحقوق اإلنسا  ٧٤٠

وكما حدث على المستوى العالمي، كان من المقبول في األمريكتين وأوروبا أن الـدول قـد                
تحتاج إلى سلطات أوسع للسيطرة على حاالت األزمات البالغة الخطورة شريطة أن تكون ممارسة هـذه                

وكان البد بعـد سـنوات      .  عنها ومساءلة دولية  األفعال المرتكبة     على صارمة السلطات مصحوبة بقيود  
الظلم اإلنساني التي أفضت إلى جوائح عالمية أال يطلق القائمون بالصياغة العنان للحكومات في السيطرة               

وتأتي أحكام التعطيل لتحقق توازنا دقيقا بين احتياجات الدولة من ناحية وبين حق             . على حاالت األزمات  
، من ناحية أخرى، في الحماية الفعالة لمعظم حقوقهم وحرياتهم في حاالت الطوارئ العامة وفـي                األفراد

وعلى الرغم من وجود . التمتع بضمانات تكفل عدم فرض قيود غير واجبة على ممارسة حقوقهم األخرى
  .عابعض الفروق بين األحكام الثالثة ذات الصلة فإن هذا المبدأ ينطبق بنفس القوة عليها جمي

تجيز بعض معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية للدول األطراف أن تعطل 
بعض التزاماتها المترتبة عليها بموجب تلك المعاهدات في حاالت األزمات 

  .االستثنائية
يمثل الحق في التعطيل أداة مرنة الغرض منها مساعدة الحكومات على التغلب على 

  .حاالت األزمات االستثنائية
 يعني الحق في عدم التقيد أنه يجوز للدولة غير المتقيدة أن تتهرب من التزاماتها ال

المترتبة عليها بموجب المعاهدة عمدا، ولكنه حق تحكمه عدة شروط، مثل مبدأ عدم 
  .جواز إهدار حقوق معينة ومبدأ الضرورة القصوى ومبدأ اإلخطار الدولي

 التقيد لم يكن يقصد منه أن تستعمله  أن الحق في عدماألعمال التحضيريةيتضح من 
نظم الحكم الديكتاتورية الساعية إلى القضاء على حقوق اإلنسان وال يمكن استخدامه 

 .لحماية حكومة معينة

  

  تفسيرات هيئات الرصد الدولية  ٣-٢
  

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ١ (٤المادة  ١-٣-٢
 ٥ والذي يحل محل التعليق العام رقم        ٢٠٠١يوليو  / المعتمد في تموز   ٢٩في التعليق العام رقم     

 تخضع هذه التدابير الخاصـة بالتعطيـل        ٤المادة  "، تؤكد اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن        ١٩٨١لسنة  
 مـن   الغـرض  وفيمـا يخـص      ٣٣."وكذلك ما يترتب عليها من عواقب مادية لنظام محدد من الضمانات          

  :ة ما يليالتعطيل، أعلنت اللجن
يجب أن تمثل استعادة األوضاع الطبيعية التي يحترم فيها العهد احتراما كامال مرة أخرى              "

  ٣٤."الهدف األسمى ألي دولة طرف تعطل العهد

ويعني ذلك أنه متى تنافى الغرض من التعطيل مع استعادة النظام الدستوري الذي تراعى فيه               
من االتفاقية والبد من الحكم علـى أفعـال         ) ١ (٤المادة  حقوق اإلنسان فإنه يكون غير قانوني بموجب        

  .الدولة المعنية على ضوء التزاماتها العادية المترتبة عليها بموجب المعاهدة
قبـل اللجـوء إلـى     " بشرطين أساسيين "وكما الحظت اللجنة، يجب أن تلتزم الدول األطراف         

بلغ حالة الطوارئ العامة التـي تهـدد حيـاة          يجب أن تبلغ الحالة م    ) "١: (من العهد، وهما  ) ١ (٤المادة  
                                                           

  .١، الفقرة ٢٠٢، الصفحة )المجلد األول( A/56/40، لعامةالوثائق الرسمية للجمعية ا وثيقة األمم المتحدة، ٣٣
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه ٣٤
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 وترى اللجنـة أن هـذا       ٣٥."يجب على الدولة الطرف أن تعلن رسميا عن قيام حالة طوارئ          ) ٢(؛  "األمة
  الشرط األخير

وعنـد  . أساسي لصون مبادئ الشرعية القانونية وحكم القانون عندما تشتد الحاجة إليهـا           "
 أي حكم من العهد، يجـب علـى الـدول أن            إعالن حاالت الطوارئ التي تستلزم تعطيل     

تتصرف في حدود أحكامها الدستورية وغيرها من أحكام القانون التي تحكم هذا اإلعـالن              
وتقع على اللجنة مهمة التحقـق مـن أن         . وتنظم ممارسة السلطات في حاالت الطوارئ     

  ٣٦." وتضمنه٤القوانين المعنية تمكن من التقيد بالمادة 

تعتبر من قبيل الطوارئ العامة التي      "، من الجلي أنه ال      ديد االستثنائي شرط الته وفيما يخص   
 وفي هذا الصدد أعلنـت      ٣٧).١ (٤في حدود معنى المادة     " تهدد حياة األمة كل حالة اضطراب أو كارثة       

  :اللجنة ما يلي
أثناء النزاع المسلح سواء أكان دوليا أم غير دولي، تسري قواعد القانون اإلنساني الدولي              "

 من العهد على منع إسـاءة       ٥ والمادة   ٤ من المادة    ١وتساعد، باإلضافة إلى أحكام الفقرة      
ويشترط العهد عـدم السـماح باتخـاذ        . الدولة للسلطات المخولة لها في حاالت الطوارئ      

تدابير لتعطيله حتى أثناء النزاع المسلح إال إذا كانت الحالة تشكل تهديـدا لحيـاة األمـة                 
 فـي   ٤وإذا لجأت الدول األطراف إلى االحتجـاج بالمـادة          . لبه الوضع وبالقدر الذي يتط  

حاالت أخرى غير النزاع المسلح فينبغـي أن تـدرس بعنايـة المبـررات الضـرورية                
   ٣٨."والمشروعة التخاذ تلك التدابير في تلك الظروف

ـ     ) ١ (٤وتبين اللجنة هنا أنه بغض النظر عما إن كان االحتجاج بالمادة             زاع يتم في حالـة ن
تهديـدا لحيـاة    "مسلح أو فيما سواه من األزمات، البد أن يكون الوضع منطويا على خطر جسيم يشكل                

  ."األمة
ال يمكن فصل المسائل المتعلقة بمدة ومدى تعطيل الحقـوق عـن            "وكما شددت اللجنة أيضا،     

رض قيود تحد من    والتي بمقتضاها البد من ف    "  من العهد  ٤ من المادة    ١الحكم المنصوص عليه في الفقرة      
ويقضي هذا الشرط بأن تقدم الدول األطـراف        ." "أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع    "تدابير التعطيل إلى    

مبررات دقيقة ليس فقط لقرارها بشأن إعالن حالة الطوارئ، بل وكذلك ألي تدابير محددة تستند إلى هذا                 
 العهد مثال أثناء وقوع كارثـة طبيعيـة، أو          وإذا كانت الدول تعتزم االحتجاج بالحق في تعطيل       . اإلعالن

مظاهرة حاشدة تنطوي على أعمال عنف أو حادث صناعي كبير، فالبد أن تكون قادرة ال على تبرير أن                  
هذا الوضع يشكل تهديدا لحياة األمة فحسب، بل وتبرر كذلك أن كل ما تتخذه من تدابير لتعطيل العهـد                   

وفي رأي اللجنة أن إمكانية تقييد حقوق معينـة منصـوص           . ضعيتم في أضيق الحدود التي يتطلبها الو      
المـادة  (أو حرية التجمع    ) ١٢المادة  (عليها في العهد وذلك مثال بمقتضى األحكام المتعلقة بحرية التنقل           

تكفي عموما أثناء حاالت من هذا القبيل وأن مقتضيات الوضـع ال تبـرر أي تعطيـل لألحكـام                   ) ٢١
 اسـتجابة   ٢١ و ١٢ى، هناك قرينة افتراض تعارض السماح بتعطيل المـادتين           وبعبارة أخر  ٣٩."المعنية

، الكوارث الطبيعية والمظاهرات الجماعية والحوادث الصـناعية الكبـرى        لمقتضيات الوضع في حاالت     
  . ويتعين على الدول األطراف تقديم أدلة قوية لنقض تلك القرينة الفرضية

  

                                                           
  .٢، الفقرة ٢٠٢المرجع نفسه، الصفحة  ٣٥
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه ٣٦
  .٣، الفقرة ٢٠٢المرجع نفسه، الصفحة  ٣٧
  .المرجع نفسه، الموضع نفسه ٣٨
  .٥، الفقرة ٢٠٣المرجع نفسه، الصفحة  ٣٩
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أعربت اللجنة في عدد من المناسبات عن قلها مـن           "وعند النظر في تقارير الدول األطراف،     
الدول األطراف التي يبدو أنها قد عطلت الحقوق التي يحميها العهد أو التي يبدو أن قوانينهـا المحليـة                   

 وهكذا أعربت اللجنة، من بين جملة أمـور،         ٤٠."٤تسمح بمثل هذا التعطيل في حاالت ال تغطيها المادة          
من أن األسباب التي يستند إليها إعـالن حالـة الطـوارئ            " تنزانيا المتحدة    عن قلقها في حالة جمهورية    

فضفاضة أكثر من الالزم وأن السلطات االستثنائية المخولة للرئيس في حالة الطوارئ تعميمية أكثر مما               
إجراء استعراض شامل لألحكام المتعلقة بحاالت الطوارئ من أجـل          "ولذلك فقد اقترحت اللجنة     ." ينبغي
 كما أعربت اللجنة عن قلق مماثل إزاء الجمهورية الدومينيكية حيث           ٤١."٤لة اتساقها الكامل مع المادة      كفا

ينبغي "وأوصت اللجنة بشكل عام بأنه      ." يستند إعالن حالة الطوارئ إلى أسباب فضفافة أكثر مما ينبغي         "
  ٤٢."ها المحلية مع أحكام العهدعلى الدولة الطرف أن تتعهد باتخاذ مبادرة رئيسية غايتها مواءمة تشريعات

فـي  " المتعلقة بإعالن حالة الطوارئ   "وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء األحكام الدستورية         
بأن تقوم الدولة الطرف بتقييـد أحكامهـا        "وأوصت اللجنة   ." فضفاضة للغاية "أورغواي والتي هي أحكام     

فيما يخص  "للجنة قلق من أن التشريع في بوليفيا         كما ساور ا   ٤٣."المتعلقة بإمكانيات إعالن حالة الطوارئ    
تعتبر أوسع من أن تنـدرج ضـمن        " اضطرابات داخلية "وأن عبارة   " حالة الحصار ال يتقيد بأحكام العهد     

  ٤.٤٤نطاق المادة 
لـدى  " قلق بـالغ "وتسببت المقترحات بشأن إجراء إصالحات دستورية في كولومبيا في إثارة        

وكـان  ." ٤ستنشأ عنها صعوبات خطيرة فيما يتعلق بالمـادة         " إن اعتمدت،    اللجنة ألن هذه اإلصالحات،   
إلغاء الحدود الزمنية المفروضة على حاالت الطوارئ والقضاء        "الهدف من المقترحات المطعون فيها هو       

على سلطات المحكمة الدستورية في النظر في إعالن حالة الطوارئ ومنح وظائف الشرطة القضائية إلى               
لعسكرية وإضافة ظروف جديدة قد تعلن في ظلها حالة طوارئ والحد من سلطات النائب العام               السلطات ا 

ولـذلك  ." والمدعي العام في التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان وسلوك أعضاء البرلمان على التـوالي             
 على  بالتصنيف الذي ينص  " كما أوصت بأن تتقيد ترينيداد وتوباغو        ٤٥."أوصت اللجنة بسحب المقترحات   

   ٤٦."لحياة األمة"انه البد لحالة الطوارئ أن تنطوي على تهديد 
 من العهد إال لفترة تواجه فيها فعـال         ٤وبطبيعة الحال ال يجوز لدولة طرف أن تعطل المادة          

ولذلك ال يمكن لتشريعات الطوارئ أن تظل سارية لمـدة طويلـة            ." حالة طوارئ عامة تهدد حياة األمة     "
بالغ قلقها السـتمرار    "وفي هذا الصدد أعربت اللجنة عن       . لراسخة وليست االستثناء  لتصبح هي القاعدة ا   

بأن تعيد الحكومة النظـر فـي       "وأوصت  ." حالة الطوارئ في إسرائيل والتي بدأ سريانها منذ االستقالل        
 ضرورة التجديد المستمر لحالة الطوارئ بغرض التضييق قدر المستطاع من نطاقها وانطباقها اإلقليمـي             

 وأعربت اللجنة عن قلق مشابه في حالـة الجمهوريـة العربيـة             ٤٧."وما يقترن بذلك من تعطيل للحقوق     
 بشـأن إعـالن حالـة       ١٩٦٣مارس  / آذار ٩ المؤرخ في    ٥١إن المرسوم التشريعي رقم     "السورية حيث   

ـ     ...طوارئ ما زال ساريا منذ ذلك التاريخ مما يفرض على أراضي           ة الجمهورية حالة طوارئ شبه دائم

                                                           
  .٣، الفقرة ٢٠٣ إلى ٢٠٢٠ نفسه، الصفحتان من المرجع ٤٠
  .١٨٨، الفقرة ٤٤؛ والصفحة ١٨٤، الفقرة ٤٣، الصفحة )المجلد األول (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٤١
  .٤٥٩، الفقرة ١٠١المرجع نفسه، الصفحة  ٤٢
  .٢٤١، الفقرة ٣٩، الصفحة )المجلد األول (A/53/40، لعامةالوثائق الرسمية للجمعية اوثيقة األمم المتحدة،  ٤٣
  .٢٠٤، الفقرة ٣٦، الصفحة )المجلد األول (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٤٤
  .٢٩٩، الفقرة ٤٨ والصفحة ٢٨٦، الفقرة ٤٧ إلى ٤٦المرجع نفسه، الصفحتان من  ٤٥
  ).أ(٩، الفقرة ٣٢، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، ائق الرسمية للجمعية العامةالوثوثيقة األمم المتحدة،  ٤٦
  .٣٠٧، الفقرة ٤٧، الصفحة )المجلد األول (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٤٧
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ترفع حالة الطـوارئ    "ولذلك أوصت اللجنة بأن     ." ٤ويعرض للخطر الضمانات المكفولة بمقتضى المادة       
  ٤٨."رسميا في أقرب وقت ممكن

تتخذ تدابير أخـرى ملموسـة للتبكيـر        " بأن   ١٩٩٥وأوصت اللجنة المملكة المتحدة في عام       
التي تنتهك الحريات المدنية والتـي       ولحل مجموعة القوانين     ٤بسحب إشعار التعطيل الصادر وفقا للمادة       

وبالنظر إلى االنخفاض الكبير في أعمال العنف اإلرهابية فـي المملكـة            ." "تم وضعها لفترات الطوارئ   
اللجنـة  ] حثت[ الشمالية والشروع في عملية السالم، فقد        االمتحدة منذ سريان وقف إطالق النار في أيرلند       

فـي حـدود    ’ الطوارئ العامـة  ’ المستطاع فيما إن كانت حالة       الحكومة بأن تضع قيد النظر الدقيق قدر      
وما إن كان مـن المالئـم       ] قائمة[ من العهد مازالت     ٤ من المادة    ١الشروط المنصوص عليها في الفقرة      

   ٤٩."١٩٧٦مايو / أيار١٦للملكة المتحدة سحب إشعار التعطيل الذي أصدرته في 
تياري، أوضحت اللجنة انه يتعين على الدولة       وفي البالغات المقدمة بموجب البروتوكول االخ     

). ١ (٤الطرف أن تثبت ادعاءاتها بأنها تواجه بالفعل ظروفا استثنائية قد تبرر التعطيل بموجب المـادة                
" واجـب " واألحرى أن ثمة     ٥٠."بوجود ظروف استثنائية  "وال يكفي البلد المعني أن يقوم بمجرد االحتجاج         

بتقديم وصـف يشـمل     "لبروتوكول االختياري بأن تقوم الدولة الطرف       في اإلجراءات المقررة بموجب ا    
 ١تفاصيل كافية عن الوقائع ذات الصلة إلثبات أن البلد المعني تقوم فيه حالة من النوع المبين في الفقرة                   

  ،الندينيللي سيلفا وآخرين ضد أورغواي  وكما أعلنت اللجنة في قضية٥١."٤من المادة 
من ) ١ (٤م ما إن كانت هناك حالة من النوع المبين في المادة ألداء وظيفتها ولتقيي"

وإذا لم تقدم . العهد قائمة في البلد المعني، فإنها تحتاج إلى معلومات كاملة وشاملة
 ٤الحكومة المدعى عليها المبررات المطلوبة ذاتها، كما هو مطلوب منها بمقتضى المادة 

من العهد فلن يمكن للجنة المعنية بحقوق ) ٣( ٤االختياري والمادة  من البروتوكول) ٢(
اإلنسان أن تخلص إلى وجود دواع مشروعة لتبرير مخالفة النظام القانوني االعتيادي 

  ٥٢."المحدد في العهد
*****  

 ١من هذه التعليقات والتوصيات أنه لكي ال يتعارض القانون الداخلي مع الفقـرة              أوال  يتضح  
طيل االلتزامات بحقوق اإلنسان إال في حاالت الطوارئ الحقيقية التي تعد            البد أال يسمح بتع    ٤من المادة   

وبغض النظر عما إن كانت األزمة ناجمة عـن         . من الخطورة بحيث تشكل فعال خطرا يهدد حياة األمة        
ويلزم عن ذلك أن مجرد نشـوء أزمـة ال          . نزاع مسلح يجب أن يكون بقاء األمة هو المتعرض للخطر         

وعلـى  . ن حالة الطوارئ العامة وتعليق التزامات الدولة المترتبة عليها بمقتضى العهد           تلقائيا إعال  ريبر
ضوء بيانات اللجنة يتضح أن حاالت من قبيل أعمال الشغب البسيطة أو االضطرابات الداخلية ال تبـرر                 

  . من العهد٤ من المادة ١في حد ذاتها اللجوء إلى التعطيل بمقتضى الفقرة 
لحالة الطوارئ وما يترتب عليها من فرض قيود على التمتع بحقوق اإلنسان            ، ال يمكن    وثانيا

وحالما ال يشكل الوضع تهديدا لحياة األمة       . أن تظل سارية بشكل قانوني إال ألقصر لمدة يتطلبها الوضع         
وبعبارة أخرى، ال يمكن اإلبقاء بشكل قانوني على حاالت الطـوارئ وتعطيـل             . البد من إنهاء التعطيل   

                                                           
  .٦، الفقرة ٧١ الصفحة ،)المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٤٨
  .٤٣٠ إلى ٤٢٩، الفقرتان من ٦٩، الصفحة )المجلد األول (A/50/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٤٩
الوثائق في وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٨١أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (النديللي سيلفا وآخرون ضد أوروغواي، R.8/34البالغ رقم  ٥٠

  .٣-٨، الفقرة ١٣٢، الصفحة A/36/40، الرسمية للجمعية العامة
الوثائق الرسمية ، وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨٢مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (سالغار دي مونتيو ضد كولومبيا.س، R.15/64البالغ رقم  ٥١

  .٣-١٠، الفقرة ١٧٣، الصفحة A/37/40، للجمعية العامة
، الوثائق الرسمية للجمعية العامةفي وثيقة األمم المتحدة، ) ١٩٨١أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (سيلفا وآخرون ضد أوروغوايالنديللي  ٥٢

A/36/40 ٣- ٨، الفقرة ١٣٢، الصفحة.  
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تزامات بحقوق اإلنسان الدولية لمدة طويلة تصبح بعدها جزءا ثابتا أو شبه ثابت من النظام القـانوني                 االل
  .الداخلي للبلد

حالـة  "، تظل الدول األطراف ملزمة بمبدأ الشرعية وحكم القانون طيلة فترة سريان أي              وثالثا
  ."طوارئ تهدد حياة األمة

  
  ة األمريكية لحقوق اإلنسان من االتفاقي٢٧ من المادة ١الفقرة  ٢-٣-٢

 من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، البد أوال من تحديد المقصود بعبارة            ٢٧لتفسير المادة   
وهي العبارة التي تشكل عنوان المادة ويتكرر استخدامها في اآلراء واألحكام الصادرة            " تعليق الضمانات "

 ٢٧ من المادة    ٣ و   ٢في الفقرتين   " التعليق"يرد مصطلح   كما  . عن لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان     
ـ  . ٢٧ من المادة ١في الفقرة " إجراءات تحد من"بينما تستعمل عبارة     ةوأجابت محكمة البلـدان األمريكي

  :على هذا السؤال على النحو التالي
تعليق ’ويفضي تحليل أحكام االتفاقية في سياقها إلى استنتاج أننا ال نتعامل هنا مع              ...١٨"

ألن الحقوق التي تحميهـا هـذه       ’ )الحقوق...(تعليق’بالمعنى المطلق وال مع     ’ للضمانات
ويلزم عن ذلك أن ما يجوز تعليقه أو تضييقه لـيس سـوى             . األحكام متأصلة في اإلنسان   

  ٥٣."الممارسة الكاملة والفعالة لتلك الحقوق

تفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان     من اال  ٢٧وعلى الرغم من إصدار هذا البيان في سياق المادة          
الكرامـة  "فإنه ذو صلة عموما بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان المستمد من االعتراف بالطابع الفريـد و              

وتوصف حقوق اإلنسان في ديباجات اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان           .  للشخص اإلنساني  ٥٤"المتأصلة
 "، ويشكل االعتراف بها     "ثابتة لجميع أفراد األسرة البشرية    الحقوق المتساوية وال  "والعهدين الدوليين بأنها    

  ."أساس الحرية والعدل والسالم في العالم
*****  

، المثول أمام القضاء في حـاالت الطـوارئ       وفي رأيها االستشاري الرائد بشـأن الحق في        
 التي هـي    ٢٧ادة  استخدمت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان العبارات التالية لوصف وظيفة الم          

  ":حكم ال ينطبق إال في الحاالت االستثنائية"
 ال يمكن أن ننكر أنه في ظل ظروف معينة قد يمثل تعليق الضمانات السبيل الوحيد                -٢٠"

ومـع  . للتعامل مع حاالت الطوارئ ومن ثم الحفاظ على القيم العليا للمجتمع الديمقراطي           
 ينشأ من تجاوزات جراء تطبيق تدابير طارئة        ذلك، ال يمكن للمحكمة أن تتجاهل أن ما قد        

غير مستندة إلى مبررات موضوعية على ضوء االشتراطات المنصوص عليها في المادة            
والواقع أن هذا هـو مـا       .  والمبادئ الواردة في الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة        ٢٧

 إليها نظـام البلـدان      ولذلك وبالنظر إلى المبادئ التي يستند     . أثبتته الخبرة في هذه القارة    
األمريكية، يجب على المحكمة أن تشدد على أن تعليق الضمانات ال يمكن فصـله عـن                

 من ميثاق منظمة الدول     ٣المشار إليها في المادة     ’ الممارسة الفعالة للديمقراطية التمثيلية   ’
وتكتسب صحة هذا االستنتاج شرعية خاصة من سياق االتفاقيـة التـي تعيـد              . األمريكية

 وفـي إطـار     القـارة، أن تعزز، فـي هـذه       ’على  ) الدول األمريكية (يباجتها تأكيد نية    د
 مبنيا على احترام    االجتماعيةالمؤسسات الديمقراطية، نظاما من الحرية الشخصية والعدالة        

ويفتقر تعليق الضمانات إلى أي مشروعية متى كان الغـرض          . ’حقوق اإلنسان األساسية  
                                                           

٥٣ I-A Court HR, Advisory Opinion OC-8-87, January 30, 1987, Habeas Corpus in Emergency Situations (arts. 27(2), 25(1) and 
7(6) American Convention on Human Rights), Series A, No. 8, p. 37, para. 18.  

انظر ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق  ٥٤
  .قافيةاالقتصادية واالجتماعية والث
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 ٧٤٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

ويضع النظام حدودا ال يجـوز تعـديها،        .  النظام الديمقراطي  من اللجوء إليها هو تقويض    
  .وهو بذلك يكفل توفير الحماية الدائمة لحقوق إنسانية أساسية معينة

 ومن الجلي أنه ال يجوز تعليق أي حق من الحقوق المكفولة بمقتضى االتفاقية ما لم                -٢١
. ٢٧ من المـادة     ١ يتم الوفاء بشروط صارمة، وهي الشروط المنصوص عليها في الفقرة         

تنص على أن ثمة فئات معينة من       ) ٢ (٢٧بل وعندما يتم الوفاء بتلك الشروط فإن المادة         
وعليه فإن االتفاقية، بدال من األخذ بفلسفة       . الحقوق ال يجوز تعليقها بأي حال من األحوال       

جميـع  تحبيذ تعليق الحقوق، ترسي المبدأ المناقض لذلك، وهو أنه البد من ضمان وإنفاذ              
الحقوق ما لم تكن هناك ظروف خاصة جدا تبرر تعليق بعض هذه الحقوق وأنه ال يجوز                

  ٥٥."تعليق بعض الحقوق بأي حال من األحوال مهما كانت درجة خطورة حالة الطوارئ

  :كما رأت اللجنة أن
 تعليق الضمانات يشكل أيضا حالة طوارئ يكون فيها من القـانوني للحكومـة أن               -٢٤"

لحقوق والحريات قيودا معينة تكون في الظـروف العاديـة محظـورة أو             تفرض على ا  
على أن ذلك ال يعني أن تعليق الضمانات ينطوي علـى تعليـق             . خاضعة لرقابة صارمة  

مؤقت لحكم القانون وال يجيز ألصحاب السلطة عدم مراعاة مبدأ الشرعية الـذي علـيهم               
ق فيها الضمانات، قد تختلـف بعـض        وفي الحاالت التي تعل   . االلتزام به في كل األوقات    

القيود القانونية المنطبقة على أفعال السلطات العامة عن القيود السـارية فـي الظـروف               
ومع ذلك ال يجوز أن تعتبر هذه القيود غير قائمة وال يمكن اعتبار أن الحكومة . االعتيادية

 اتخاذ تدابير قانونية    بذلك قد اكتسبت سلطات مطلقة تتجاوز الظروف االستثنائية التي تبرر         
وقد الحظت المحكمة في هذا الصدد أن ثمة رابطة ال تنفك بـين             . استثنائية من هذا القبيل   

  ٥٦."مبدأ الشرعية والمؤسسات الديمقراطية وحكم القانون

وفي حين أنه يقع بطبيعة الحال على كل دولة واجب قانوني لتوفير حماية فعالة لحقوق الفرد                
 ومع  ٥٧.، حماية أمنها  واجب، وفقا لمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، حق، بل          وحرياته فإن للدولة  

  ذلك تشدد المحكمة على أنه
بغض النظر عن مدى خطورة إجراءات معينة ومسؤولية مرتكبي جرائم معينة فإن الدولة    "

 وتخضـع . ال تتمتع بسلطة مطلقة وال يجوز لها أن تلجأ إلى أي وسيلة لتحقيـق غاياتهـا      
وال يمكن أن يشكل عدم احترام الكرامة اإلنسـانية أساسـا ألي            . الدولة للقانون واألخالق  

  ٥٨."إجراء تتخذه الدولة

*****  
 من فتاوى وأحكام محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسـان أن           ةتبين هذه المقتطفات المأخوذ   

الستثنائية الحقيقيـة عنـدما تسـتنفد        من االتفاقية األمريكية مخصصة لالستخدام في الحاالت ا        ٢٧المادة  
وال يجوز في   . الدولة الطرف المعنية كل وسائل الدفاع عن استقالل وأمن نظامها الدستوري الديمقراطي           

وإضافة .  بأي حال من األحوال لترسيخ نظام ديكتاتوري       ٢٧المقابل اللجوء إلى التعطيل بمقتضى المادة       
ولـئن  . ف ملزمة في جميع األحوال بمبدأ الشرعية وحكم القانون        إلى مبدأ الديمقراطية فإن الدول األطرا     

كان يجوز إخضاع ممارسة بعض حقوق اإلنسان لقيود خاصة في حالة الطوارئ، فإن مثل هذه القيـود                 
  .يجب أال تصل إلى حد إلغاء جوهر الحقوق المتأصلة في الشخص اإلنساني

                                                           
٥٥ I-A Court HR, Advisory Opinion OC-8-87, January 30, 1987, Habeas Corpus in Emergency Situations (arts. 27(2), 25(1) and 

7(6) American Convention on Human Rights), Series A, No. 8, pp. 38-39, paras. 20-21.  
  .٢٤، الفقرة ٤٠ المرجع نفسه، الصفحة ٥٦
٥٧ I-A Court HR, Velásquez Rodríguez Case, judgment of July 29, 1988, Series C, No. 4, p. 146, para. 154. 58Ibid., p. 147, para. 154.  
  .١٥٤، الفقرة ١٤٧ المرجع نفسه، الصفحة ٥٨
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   اإلنسانمن االتفاقية األوروبية لحقوق) ١(١٥المادة  ٣-٣-٢

 من االتفاقية بعض التوجيه بشأن ما       ١٥يوفر تفسير المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان للمادة        
وبالنظر إلى تعقد الحاالت وكثرة تفاصيل االستدالالت القانونية فلن نتطرق في           . يشكل تهديدا لحياة األمة   

  .هذا السياق إال إلى أهم جوانب األحكام القضائية
 تقع في المقام األول على كل دولة متعاقدة في إطار مسـؤوليتها  :المحكمةدور  /حق المراجعة 

حالة طوارئ عامة وإذا كان األمر كذلك، إلـى         ’أن تقرر ما إن كانت حياتها مهددة من         ’ حياة أمتها ’عن  
  : ووفقا للمحكمة٥٩."أي مدى يلزم التغلب على حالة الطوارئ

ومستمرا باالحتياجات اللحظيـة الملحـة      بسبب اتصال السلطات الوطنية اتصاال مباشرا       "
فإنها تكون من حيث المبدأ في وضع يتيح لها بصورة أفضل من القاضي الدولي البت في                

 مـن  ١وتتـيح الفقـرة   . وجود مثل هذه الطوارئ وطبيعة ونطاق التعطيل الالزم لتفاديها  
  ٦٠" هذه المسألةي لتلك السلطات هامشا عريضا للتقدير ف١٥المادة 

والمحكمة، وهي الجهة المسؤولة عن     . ك، ال تتمتع الدول بسلطة مطلقة في هذا الصدد        ومع ذل "
أضـيق  "، مفوضة في البت فيما إن كانت الدول قد تجاوزت           )١٩المادة  (كفالة احترام الدول اللتزاماتها     

فـي   و ٦١."وهكذا يكون الهامش المحلي للتقدير مصحوبا بإشراف أوروبـي        . األزمة" الحدود التي تتطلبها  
  القضايا الالحقة قررت المحكمة أنه البد عند إجراء هذا اإلشراف أن تراعى على النحو المالئم

العوامل ذات الصلة من قبيل طبيعة الحقوق المتأثرة بالتعطيل والظروف المفضـية إلـى    "
  ٦٢."حالة الطوارئ ومدتها

لطبيعي والمتعارف  المعنى ا "، رأت المحكمة أن     لوليس في قضية    :وجود خطر يهدد حياة األمة    
  :غني عن التوضيح بالنظر إلى أنها" هـدد حيـاة األمـةالتي ت ة العـامالطوارئ"عليه لعبارة 
تشير إلى أزمة أو حالة طوارئ استثنائية تؤثر على السكان برمتهم وتشكل تهديدا لنظـام               "

  ٦٣."حياة المجتمع الذي تتألف منه الدولة

األصلية، فإن المعني الطبيعي والمتعارف عليه لمفهـوم        ووفقا للنسخة الفرنسية، وهي النسخة      
  : يشير١٥ من المادة ١الطوارئ الوارد في الفقرة 

في الواقع إلى أزمة أو خطر استثنائي ووشيك يؤثر على السكان بأسرهم ويشكل تهديـدا               "
 ٦٤."لنظام حياة المجتمع الذي تتألف منها الدولة

أن الحالة االستثنائية للخطر أو األزمـة البـد أن          هنا هو   " وشيك"والمقصود من إضافة كلمة     
 لتبرير التعطيل في حالة أزمـة أو        ١٥تكون واقعة أو على وشك الوقوع وأنه ال يمكن اللجوء إلى المادة             

  .خطر بعيد أو افتراضي في حياة األمة
واستندت المحكمة إلى هذا التعريف في تحديد ما إن كانت الحكومة لديها مبررات لإلعـالن               

 لتبريـر التعطيـل     ١٩٥٧يوليو  / في تموز  اعن وجود حالة طوارئ تهدد حياة األمة في جمهورية أيرلند         
                                                           

٥٩ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, pp. 78-79, para. 207.  
  .٢٠٧، الفقرة ٧٩ المرجع نفسه، الصفحة ٦٠
  .ه المرجع نفسه، الموضع نفس٦١
٦٢ Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1996, Series A, No. 258-B, p. 49, para. 43 at 

p. 50 and. Eur. Court HR, Case of Demir and Others v. Turkey, judgment of 23 September 1998, Reports 1998-VI, p. 2654, para. 43.  
٦٣ Eur. Court HR, Lawless Case (Merits), judgment of 1 July 1961, Series A, No. 3, p. 56, para. 2.  
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٦٤
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 وتتعلق الحالة المعنية بأنشطة الجيش الجمهوري األيرلندي وما يتصل          ١٥.٦٥ من المادة    ١بموجب الفقرة   
الحتجـاز غيـر    ويجوز لوزير العدل بموجب هذا التعطيل أن يلجأ إلـى ا           . أيرلندابه من جماعات في     

وخلصت المحكمة إلى أن    . القانوني لألشخاص المشتبه في تورطهم في أنشطة تستهدف اإلضرار بالدولة         
في ذلك الوقت قد استدلت عليه الحكومة األيرلندية من عوامل          ’ طوارئ عامة تهدد حياة األمة    ’قيام حالة   "

  ":عدة، هي
داخل أراضـي  " العنف لتحقيق مآربهجيش سري متورط في أنشطة غير دستورية ويستخدم         "وجود   

 الدولة؛

أن هذا الجيش يعمل أيضا خارج إقليم الدولة وهو ما يشكل خطرا جسيما يهدد عالقات جمهوريـة                 " 
 ؛" مع جارتهاأيرلندا

 وطيلـة   ١٩٥٦الزيادة المطردة والمثيرة والمنذرة بالخطر في األنشطة اإلرهابية منذ خريف عام            " 
 ٦٦."١٩٥٧النصف األول من عام 

الحكومة قد نجحت في الحفاظ على أداء المؤسسات العامة بشكل          "وأقرت المحكمة بعد ذلك أن      
الكمائن التي تنطوي   "ولكن  ." طبيعي تقريبا عن طريق استعمال الوسائل المتاحة بمقتضى التشريع العادي         

قرب من الحدود مع     الشمالية بال  أيرلندا في   ١٩٥٧يوليو  /والتي كانت تنفذ في مطلع تموز     " على قتل الغير  
قد سلطت الضوء على الخطر الوشيك الذي كانت تتعرض له األمة جراء استمرار الجـيش               "الجمهورية  

 الشـمالية   أيرلنداالجمهوري األيرلندي ومختلف الجماعات المقترنة به في تنفيذ أنشطة غير مشروعة في             
  ٦٧."أيرلندامن داخل إقليم جمهورية 

 ضد  أيرلندا في قضية    ١٥ت المحكمة إلى النظر في المادة       وبعد مضي سبعة عشر عاما، دعي     
 والتي كانت تتعلق، من بين جملة أمور، بالتشريع الخاص باإلرهاب والذي كانت تطبقـه               المملكة المتحدة 

مجردا "كان " تهدد حياة األمة"ورأت المحكمة أن وجود حالة طوارئ .  الشماليةأيرلنداالمملكة المتحدة في 
 وأشارت المحكمة ببساطة إلى مـوجز       ٦٨.القضية ولم تطعن فيه األطراف الماثلة أمامها      " عتماما من وقائ  

 ١١٠٠لقي أكثـر مـن      " الشمالية   أيرلنداالوقائع الذي بين، في جملة أمور، أنه في الوقت ذي الصلة في             
 شخص ودمرت ممتلكات بلغت قيمتها ما يزيد علـى          ١١ ٥٠٠شخص مصرعهم وأصيب ما يزيد على       

واتخذ هذا العنف في بعض األحيان شكل الفوضى المدنية وفي أحيان أخرى            . ن جنيه استرليني   مليو ٤٠
   ٦٩."شكل اإلرهاب، أي العنف المنظم الذي يرمي إلى تحقيق غايات سياسية

، ١٩٩٣ والتي انتهت بحكم صدر في عام        برانيغان ومكبرايد ضد المملكة المتحدة     قضيةوفي  
يامها بإجراء تقديراتها الخاصة، على ضـوء كـل القـرائن الماديـة             ق"خلصت المحكمة مرة أخرى بعد      

 الشمالية وغيرها من األمـاكن فـي المملكـة          أيرلنداالمعروضة أمامها، لمدى وأثر العنف اإلرهابي في        
   ٧٠."أنه ليس ثمة شك في قيام حالة طوارئ من هذا القبيل في ذلك الوقت"إلى " المتحدة

مارشـال ضـد المملكـة       في قضية    ١٩٩٨ الشمالية عام    رلنداأيوتم بحث الحالة السائدة في      
 ولكنها أسقطت فـي مرحلـة المقبوليـة فـي           برانيغان ومكبرايد  قضية، وهي قضية تشبه كثيرا      المتحدة

                                                           
  . المرجع نفسه٦٥
  .رجع نفسه الم٦٦
وبينما توصلت المحكمة إلى قراراها باإلجماع، كانت القضية قد بحثت من قبل أمام اللجنة األوروبية . ٢٩، الفقرة ٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ٦٧

 على آراء ولالطالع. لحقوق اإلنسان واقتنعت فيها أغلبية تسعة أعضاء مقابل خمسة أعضاء بوجود حالة طوارئ تهدد حياة األمة في ذلك الوقت
  .١٠٢ إلى ٨١، الصفحات من ١٩٦١-١٩٦٠المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، قضية لوليس، السلسلة باء، األغلبية واألقلية في اللجنة، انظر 

٦٨ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 78, para. 205.  
  .٧٥ إلى ٢٩، الفقرات من ٣٠ إلى ١٤لمزيد من التفاصيل المتعلقة بالوقائع، انظر الصفحات من . ١٢، الفقرة ١٠ المرجع نفسه، الصفحة ٦٩
٧٠ Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, p. 50, para. 47.  
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حتى إن  " الحالة األمنية قد تعدت الحدود التي يمكن االعتراف بها        "وذكر الشاكي بأن    . ٢٠٠١يوليو  /تموز
."  الشمالية قد انتهت فعليا وقت احتجازه بشكل غير قانوني         أيرلندا قائمة في    أي حالة طوارئ ربما كانت    "

ينبغي بمقتضى االتفاقية أال يسمح للحكومة أن تفرض علـى اإلقلـيم            "وإضافة إلى ذلك رأى الشاكي أنه       
حالة طوارئ دائمة وما يترتب عليها من عواقب ضارة قد يستلزمها ذلـك مـن أجـل احتـرام حكـم                     

 أيرلنـدا استمرار وجود مبررات لوصف الحالة األمنيـة فـي          "ادعت الحكومة من جانبها      و ٧١."القانون
في األسـابيع السـبعة     "والحظت أنه   ." الشمالية بأنها حالة طوارئ تهدد حياة األمة في الوقت ذي الصلة          

   ٧٢.لقنابلوارتكبت العديد من الهجمات با" وقع ثالثة عشر حادث قتل في اإلقليم...السابقة العتقال الشاكي
السلطات مازالـت تواجـه خطـر العنـف         "وقبلت المحكمة حجة الحكومة وأشارت إلى أن        

فـي  " تفشي العنف المفضـي إلـى المـوت       "وعند اإلشارة إلى    ." اإلرهابي على الرغم من تناقص حدته     
  :األسابيع السابقة الحتجاز الشاكي، أعلنت المحكمة أن

الحكم في قضية برانيغان ومكبرايد     ريخ صدور   هذا في حد ذاته يؤكد أن األوضاع منذ تا        "
لم تعد إلى حالتها الطبيعية، األمر الذي ال يدفع المحكمة إلى الطعن في تقـدير الحكومـة                 

 يهدد حياة المجتمع والبحـث      للحالة في اإلقليم من حيث التهديدات التي تنظم العنف الذي         
   ٧٣."عن تسوية سلمية

ال " إلـى أنـه      ويسأك قضيةركيا، خلصت المحكمة في     وفيما يتعلق بالحالة في جنوب شرق ت      
شك في أن المدى واألثر الخاص لألنشطة اإلرهابية التي يمارسها حزب العمال الكردستاني قد أوجد في                

، أعلنـت   سـكيك وآخـرين    قضـية  على أنه في     ٧٤."حالة طوارئ عامة تهدد حياة األمة     "اإلقليم المعني   
إذا كانت آثارها ستمتد، عند تقيـيم النطـاق         ] ١٥المادة  [راض  تعارض أهداف وأغ  "المحكمة أنها سوف    

" اإلقليمي للتعطيل المعني، إلى جزء من األراضي التركية غير المذكورة صراحة في إشـعار التعطيـل               
 وبالنظر إلـى أن المراسـيم       ١٥.٧٥ من المادة    ٣المقدم إلى األمين العام لمجلس أوروبا بمقتضى الفقرة         

يها في هذه القضية ال تنطبق إال على المنطقة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ والتي               التشريعية المطعون ف  
  ٧٦." على وقائع القضيةبسبب المكانال ينطبق "ال تشمل أنقرة وفقا إلشعار التعطيل، فإن التعطيل 

على الدولة الطرف التي تلجأ إلى الحق في عدم التقيد أن تثبت أنها تواجه حالة 
  . تحددها المعاهدة ذات الصلةطوارئ عامة كما

الغرض النهائي للتعطيل بموجب القانون الدولي هو تمكين الدول األطراف المعنية 
الطبيعية، أي استعادة النظام الدستوري الذي يمكن فيه  من العودة إلى األوضاع

  .ضمان حقوق اإلنسان بالكامل مرة أخرى
لتي تعرض عليها، أن تقوم من حق وواجب هيئات الرصد الدولية، في القضايا ا

  .بإجراء تقييم مستقل لحاالت األزمات على ضوء أحكام المعاهدة ذات الصلة
على أنه على المستوى األوروبي، تمنح الدولة المتعاقدة هامش تقدير عريض للبت 

  .داخل حدودها" حالة طوارئ عامة تهدد حياة األمة"في وجود 
                                                           

٧١ Eur. Court HR, Case of Marshall v. the United Kingdom, decision of 10 July 2001 on the admissibility, see p. 7 of the unedited 
int.coe.echr.hudoc://http: s web site’version of the decision on the Court. 
  .٦ المرجع نفسه، الصفحة ٧٢
  .٩المرجع نفسه، الصفحة  ٧٣
٧٤ Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2281, para. 7.  
٧٥ Eur. Court HR, Case of Sakik and Others v. Turkey, judgment of 26 November 1997, Reports 1997-VII, p. 2622, para. 39. 
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ل على خطر جسيم يشكل فعال تهديدا لحياة يجب أن تنطوي األزمة التي تبرر التعطي
ويستثنى من ). األمريكتان(أو استقاللها أو أمنها ) العالمي واألوربي المستويان(األمة 

  .ذلك مثال أعمال الشغب الثانوية واالضطرابات والمظاهرات الجماعية
  .يجب أن يحدد القانون الوطني بدقة الحاالت التي يعلن فيها عن قيام حالة طوارئ

 يعني الطابع االستثنائي الذي يتسم به التعطيل أنه يجب أن يقتصر على أضيق الحدود
  .يتطلبها الوضع الزمانية والمكانية التي

ال يمكن للدول األطراف أن تمدد بشكل قانوني سلطاتها االستثنائية خارج األقاليم 
  .المذكورة في إشعارات التعطيل

انون الدولي لحقوق اإلنسان أي آثار تمس يجب أال ينجم عن التعطيل بموجب الق
وال يمكن للتعطيل إال أن .  الحقوق التي هي متأصلة في الشخص اإلنسانيجوهر

 .يضيق بشكل قانوني من الممارسة الكاملة والفعالة لتلك الحقوق

  

الحقوق وااللتزامات التي ال يجـوز تعطيلهـا فـي .٣
القانون الدولي لحقوق اإلنسان

  

  حظات تمهيديةمال ١-٣
قد يفضي شكل أحكام التعطيل إلى االعتقاد بأن الحقوق الوحيدة التي ال يمكن تعطيلهـا هـي                 

من االتفاقية األمريكية   ٢٧ من المادة    ٢ من العهد الدولي والفقرة      ٤ من المادة    ٢الحقوق الواردة في الفقرة     
ضع القانوني أكثر تعقيدا كما أن مجـال        ومع ذلك، فالو  .  من االتفاقية األوروبية   ١٥ من المادة    ٢والفقرة  

عدم جواز التعطيل يغطي أيضا على سبيل المثال الحقوق وااللتزامات المتأصلة فـي حقـوق اإلنسـان                 
وبالنظر إلى الطابع المعقد والمتطـور الـذي        . الدولية ككل أو المكفولة بمقتضى القانون اإلنساني الدولي       

  .  أبرز ما ينطوي عليه الموضوع من سماتيتسم به هذا الموضوع، لن نتطرق إال إلى
*****  

على الرغم من عدم جواز تعطيل حقوق اإلنسان فإن حقوقا ، مثل الحق في الحياة والحق في                 
وإضافة . والحق في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة تنتهك في كثير من األحيان 

إلنسان مع القلق مرارا، فإن القانون الداخلي فـي الـدول           إلى ذلك، كما الحظت اللجنة المعنية بحقوق ا       
  األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ال يفي فـي كـل الحـاالت بمقتضـيات                  

ومن ثم يقصر عن توفير الحماية القانونية الكاملة لبعض حقـوق اإلنسـان فـي أوقـات                 ) ٢ (٤المادة  
   ٧٧.األزمات

  

                                                           
، الفقرة ٤٣، الصفحة )المجلد األول (A/48/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة: انظر على سبيل المثال تعليقات اللجنة في وثائق األمم المتحدة ٧٧

، ٣٩، الصفحة )المجلد األول (A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ )الجمهورية الدومينيكية (٤٥٩، الفقرة ١٠١؛ الصفحة )تنزانيا (١٨٤
  ).ترينيداد وتوباغو) (ب (٩، الفقرة ٣٢، الصفحة )المجلد األول (A/56/40 ،الوثائق الرسمية للجمعية العامة؛ )أوروغواي (٢٤١الفقرة 
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  نية ذات الصلةاألحكام القانو ٢-٣
  : من العهد على ما يلي٤ من المادة ٢تنص الفقرة 

   ١٥ و   ١١و  ) ٢ و   ١الفقرتين   (٨ و   ٧ و   ٦ال يجيز هذا النص أي مخالفة ألحكام المواد         "
  ." ١٨ و ١٦و 

  :وفيما يلي الحقوق التي تحميها المواد الواردة في هذه المواد
 ؛٦ المادة -الحق في الحياة 

. للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامـة            الحق في عدم التعرض    
 ؛٧ المادة -ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحرو

 ؛٨ المادة -الحق في عدم التعرض لالسترقاق والرق واالتجار بالرقيق 

 ؛١١ المادة -ء بالتزام تعاقديالحق في عدم التعرض للسجن لمجرد العجز عن الوفا 

 ؛١٥ المادة -)القوانين المطبقة بأثر رجعي(الحق في عدم الخضوع لتشريعات رجعية  

 ؛١٦ المادة -حق اإلنسان في االعتراف له بالشخصية القانونية 

 ؛١٨ المادة -الحق في حرية الفكر والوجدان والدين 

 .لبروتوكول االختياري الثاني من ا٦ المادة -الحق في عدم التعرض لعقوبة اإلعدام 

  : من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على ما يلي٢٧ من المادة ٢وتنص الفقرة 
الحـق فـي الشخصـية       (٣المادة  :  اآلتية الموادإن الفقرة السابقة ال تجيز تعليق أي من         "

 ٦ المـادة  ؛ )الحق في معاملـة إنسـانية   (٥المادة ) الحياةالحق في  (٤ المادة ؛ )القانونية
الوجدان حرية  (١٢ المادة ؛ ) الرجعيةالقوانينتحريم  (٩ المادة ؛ ) والعبوديةالرقتحريم (

حقـوق   (١٩ المـادة  ؛ )اسمالحق في  (١٨ المادة ؛ )األسرةحقوق  (١٧ المادة ؛ )والدين
، كما ال تجيز ) في الحكمالمشاركةحق  (٢٣ والمادة ؛ )الجنسيةحق ( ٢٠ المادة ؛ )الطفل

  ."الحقوقتعليق الضمانات القضائية الالزمة لحماية تلك 

  : من االتفاقية األوروبية على ما يلي١٥ من المادة ٢وتنص الفقرة 
 إالّ في حالـة الوفاة الناتجــة عـن         ٢ السـابقة أية مخالفـة للمـادة      األحكامال تجيز   "

  "٧و ) ١الفقـرة  (٤ و ٣المـواد  وأ الشـرعية الحـربأعمـال 

 الملحق باالتفاقية والمتعلـق بإلغـاء       ٦ من البروتوكول رقم     ٣فة إلى ذلك، تنص المادة      وإضا
وأخيـرا،  .  من االتفاقية  ١٥عقوبة اإلعدام على عدم جواز مخالفة أحكام هذا البروتوكول بموجب المادة            

حاكمة علـى    الملحق باالتفاقية، ال يجوز تعطيل مبدأ عدم الم        ٧ من البروتوكول رقم     ٤وكما تعلن المادة    
  . من البروتوكول٤ من المادة ٣ذات الجرم مرتين بمقتضى الفقرة 

  :ولذلك فإن الحقوق التي يجوز تعطيلها بموجب االتفاقية األوروبية هي
 ؛٢ المادة -الحق في الحياة 

 -الحق في عدم التعرض للتعذيب وعدم التعرض للمعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة              
 ؛٣ة الماد

 ؛٤ من المادة ١ الفقرة -الحق في عدم التعرض للرق واالستعباد 
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 ؛٧ المادة -الحق في عدم الخضوع لتشريعات جزائية رجعية 

 ؛٦ من البروتوكول رقم ٣ المادة -الحق في عدم التعرض لعقوبة اإلعدام 

 .٧ من البروتوكول رقم ٤ المادة -عدم التعرض للمحاكمة على ذات الجرم مرتينالحق في  

*****  
وسوف نعرض أدناه وصفا موجزا وغير حصري للواجبات التي تقع على الدول فيما يخـص         

والقضايا المختارة لتوضيح الواجبات القانونية التي تقع على الـدول          . أهم الحقوق التي ال يجوز تعطيلها     
لمعرفة مزيد مـن    و. أو مكافحة الجريمة القاسية واإلرهاب    /هي أكثر القضايا اتصاال بحاالت الطوارئ و      

التفاصيل بشأن تفسير بعض هذه الحقوق، مثل الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب وحظر                
الرق والحق في حرية الفكر والوجدان والدين وحظر التمييز، يرجى من القراء الرجوع إلـى الفصـول                 

  .ذات الصلة في هذا الدليل
ها، تتعرض في األغلب أكثـر مـن غيرهـا          وهذه الحقوق، على الرغم من عدم جواز تعطيل       

وفي حاالت من هذا    . لالنتهاك في حاالت الطوارئ ومن ثم تزداد صعوبة العودة إلى األوضاع الطبيعية           
القبيل، يصبح دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في المساهمة في الحماية الفعالة للفرد أكثر أهمية               

 من ممارسة مسؤولياته بكل االستقاللية والحياد خشـية أن يفقـد            عما في أي وقت آخر والبد لكل منهم       
  .الشخص أي حماية قانونية

  
  الحق في الحياة ٣-٣

ال يجوز تعطيل الحق في الحياة بمقتضى كل المعاهدات الثالث، مما يعني أنه البد من حماية                
والحـق  . دام التعسفي القانون لهذا الحق وأنه ال يجوز بأي حال من األحوال أن يتعرض أي شخص لإلع              

 من االتفاقيـة األمريكيـة      ٤ من العهد الدولي والمادة      ٦أن المدى الدقيق للحماية المكفولة بموجب المادة        
تفاوت تبعا للقيود التي تفرضها المعاهدة المحددة على فرض عقوبـة           ي من االتفاقية األوروبية     ٢والمادة  
 ٧٨."مستقلة عن مسألة جواز التعطيل    "سان فإن هذه القيود     وكما أشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلن     . اإلعدام

الحاالت التي ال يعتبـر     "واالتفاقية األوروبية هي المعاهدة الوحيدة من بين المعاهدات الثالث التي تحدد            
 التـي  الناجمـة عن اللجــوء إلـى القـوة          الحاالت"، وهي   "فيها الحرمان من الحياة مخالفا لهذه المادة      

  :رورةتسـتدعيها الضـ
   عن كل شـخص ضد العنـف غير المشـروع؛ الدفاعلضـمان   )أ (
 على شـخص بصـورة مشـروعة، أو لمنع هروب شـخص مقبوض عليـه           القبـضإللقاء    )ب (

   القانون؛وفقا ألحكـام 
  ).٢ من المادة ٢الفقرة ( عصـيان تطبيقا ألحكـام القانون أولقمع تمرد   ) ج (

 إلى أن هذا    ٢شير االستثناءات المبنية في الفقرة      ت"ووفقا للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان،      
تصف الحاالت التي  "٢والفقرة ." الحكم يمتد ليشمل القتل المتعمد وإن كان ال يتعلق به على سبيل الحصر

 وتشـير عبـارة     ٧٩."التي قد تفضي، كنتيجة متعمدة، إلى الحرمان من الحياة        " استعمال القوة "يجوز فيها   
القوة المستعملة يجب أن تتناسب بشكل صارم مع تحقيـق األهـداف            "إلى أن   " ةالتي تستدعيها الضرور  "

                                                           
  .٧، الفقرة ٢٠٤، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةفي وثيقة األمم المتحدة، ) ٧٢ (٢٩التعليق العام رقم  ٧٨
٧٩ Eur. Court HR, Case of McCann and Others v. the United Kingdom, Series A, No. 324, p. 46, para. 148.  
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 وقـد تـوفر هـذه األمثلـة         ٨٠."٢ من المادة    ٢من الفقرة   ) ج(و) ب(و  ) أ(المبينة في الفقرات الفرعية     
مؤشرات مفيدة للقضاة المحلييين وغيرهم من أعضاء هيئات الرصد الدولية الذين يتعين عليهم النظر في               

  .ال القوة المفضية إلى الموت فيما يخص أنشطة إنفاذ القوانيناستعم
ويعني الحق في الحياة كما يحميه القانون الدولي لحقوق اإلنسان، من بين جملة أمـور، أنـه                 
يجب أال تتورط الدول في أي وقت من األوقات في إعدام األشخاص تعسفا أو خارج نطاق القـانون أو                   

بين الفصل الخامس عشر بالتفصيل، يقع عليهم واجب قانوني لمنع وقوع           التغاضي عن ذلك، وأنه، كما ي     
كمـا يقـع    . انتهاكات للحق في الحياة والتحقيق في هذه االنتهاكات ومقاضاتها والمعاقبة عليها ومعالجتها           

عليهم بنفس القدر واجب قانوني التخاذ تدابير إيجابية لتوفير حماية فعالة للحق في الحيـاة فـي أوقـات                   
  .وارئ العامةالط

  .يجب على الدول في كل األوقات أن تتخذ تدابير إيجابية لحماية الحق في الحياة
يجب على الدول أال تشارك في أي وقت من األوقات في إعدام األشخاص تعسفا أو 

  . خارج نطاق القانون أو التغاضي عن ذلك
لحياة والتحقيق يقع على الدول واجب قانوني صارم بمنع وقوع انتهاكات للحق في ا

في هذه االنتهاكات ومقاضاتها ومعاقبتها ومعالجته حتى في حاالت الطوارئ العامة 
 .التي تهدد حياة األمة

  

أو  الحق في عدم التعرض للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسـية            ٤-٣
  الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة

ق في عدم التعرض للتعذيب وال لغيره من        ال يجوز أيضا في كل المعاهدات الثالث تعليق الح        
 مـن   ٣من االتفاقية األمريكية والمادة     ) ٢ (٥ من العهد الدولي والمادة      ٧المادة  (ضروب إساءة المعاملة    

ويعني ذلك أنه ال يجوز ألي دولة في أي وقت من األوقات اللجوء إلى التعذيب أو                ). االتفاقية األوروبية 
وبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة وذلك مثال لمعاقبة اإلرهـابيين            اللجوء إلى المعاملة أو العق    

وقـررت محكمـة    . المشتبه فيهم أو غيرهم من المجرمين أو الحصول منهم على اعترافات أو معلومات            
البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن الدولة مسؤولة، مثلما في وقت السلم، عن ضمان حقـوق اإلنسـان                 

   ٨١.خاص المجردين من حريتهم وهي بذلك مسؤولة أيضا عن األوضاع في منشآت االحتجازلألش
*****  

للحواس " الحرمان الحسي"أو " التتويه الحسي"ورأت المحكمة األوروبية أن الجمع بين تقنيات 
" امة والحاطة بالكرةيعد ممارسة للمعاملة الالإنساني" "لساعات بال انقطاع"الخمسة وتعمد استعمالها 

الوقوف تجاه الحائط، والتعمية، والتعريض للضوضاء :  من االتفاقية األوروبية٣المتنافية مع المادة 
في " التقنيات"وقد استخدمت هذه . الصاخبة، والحرمان من النوم، والحرمان من الطعام والشراب

 كما خلصت ٨٢.مالية في أوائل سبعينات القرن الماضيش الأيرلندامراكز االستجواب في  مختلف
 التي خضع فيها الشاكي الستجواب توماسي ضد فرنسا في قضية ٣المحكمة إلى وقوع انتهاك للمادة 

للصفع والركل واللكم والضرب في الساعد "تعرض أثناءها " لمدة تزيد على أربعين ساعة"من الشرطة 

                                                           
  .١٤٩، الفقرة ٤٦لمرجع نفسه، الصفحة  ٨٠
  .I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 219, para. 195قارن  ٨١
٨٢ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 41, para. 96, and pp. 

66-67, paras. 167-168.  



  إقامة العدل أثناء حاالت الطوارئ- الفصل السادس عشر

 ٧٥٣ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

ف ظهره، والبصق عليه، وإجباره على الوقوف لفترات طويلة بدون أن يستند إلى شيء، وتقييد يديه خل
وإجباره على الوقوف مجردا من ثيابه أمام نافذة مفتوحة، وحرمانه من الطعام، وتهديده بسالح ناري 

بما يناقض " ال إنسانية وحاطة بالكرامة" وخلصت المحكمة إلى أن هذه المعاملة تعتبر ٨٣."وما إلى ذلك
حقيق وما يكتنف مكافحة الجريمة من صعوبات شروط الت" من االتفاقية األوروبية وأضافت أن ٣المادة 

ال سبيل إلى إنكارها، وبخاصة فيما يخص اإلرهاب، ال يمكن أن تسفر عن فرض قيود على حماية 
مبلغا خطيرا  "ويسأك ومع ذلك، بلغت المعاملة التي لقيها الشاكي في قضية ٨٤."السالمة البدنية لألفراد

وكان الشاكي الذي تم احتجازه لالشتباه في تورطه ."  تعذيبوطابعا وحشيا ال يمكن إال أن يوصف بأنه
بتجريده من ثيابه وتقييد الذراعين معا خلف "وذلك " للتعليق الفلسطيني"في أنشطة إرهابية، قد تعرض 
جراء هذه " بشلل في كال الذراعين استمر لبعض الوقت"وأصيب الشاكي ." الظهر والتعليق من الذراعين

يبدو أنها أنزلت به بهدف الحصول منه على اعترافات أو "والتي " لحقت به عمدا"لتي المعاملة السيئة ا
  ٨٥."معلومات

، خلصت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان إلى أن         كستيلو بتروزي وآخرين   وفي قضية 
أو معصوب العينين   " يوما ومثوله أمام المحكمة وهو       ٣٧ و ٣٦حبس الشخص المعني حبسا انفراديا لمدة       
   ٨٦.من االتفاقية) ٢ (٥يمثل في ذاته انتهاكا للمادة " مكمم الرأس ومكبل بالقيود أو مقيد اليدين

وخلصت المحكمة في نفس القضية إلى أن شروط الحبس التي تفرضها المحـاكم العسـكرية               
 من  ٥مادة  التي تنتهك ال  "  والحاطة بالكرامة  ةتشكل ضروبا من العقوبة القاسية والالإنساني     "على الضحايا   

تشـمل الحـبس    " ووفقا لألحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية فإن شروط االتهام           ٨٧.االتفاقية األمريكية 
في ] الضحايا المزعومون [ثم العمل القسري واألحكام التي سيقضيها       ...المستمر في زنزانة للسنة األولى    

 وأشارت المحكمة في مرافعتها إلى      ٨٨.الزنزانات االنفرادية التي يختارها مدير مصلحة السجون في بيرو        
العزل لمدة طويلة والحرمان من االتصاالت في حد ذاته عقوبة          "أحكامها القضائية والتي بمقتضاها يعتبر      

قاسية وغير إنسانية تضر بالسالمة النفسية والبدنية للشخص وتشكل انتهاكا لحـق أي محتجـز فـي أن                  
 طريقة اسـتثنائية للحـبس   االحتجاز االنفرادييعتبر "لمحكمة  ووفقا ل  ٨٩."تحترم كرامته المتأصلة كإنسان   

ويتسبب العزل عن العالم الخارجي     ’. نظرا لما ينطوي عليه من آثار خطيرة على األشخاص المحبوسين         
في معاناة معنوية ونفسية ألي شخص ويضعه في موقف ضعيف للغاية ويزيد من خطـر االعتـداءات                 

 فـي زنزانـة     وحبسه انفراديا ...عزل الشخص "ولذلك رأت اللجنة أن      ٩٠"’واألعمال التعسفية في السجن   
كله يشكل ضروبا من المعاملة القاسية أو ...وتقييد الزيارات له...صغيرة للغاية ال يدخلها الضوء الطبيعي

 وفيما يتعلـق باسـتعمال      ٩١."من االتفاقية األمريكية  ) ٢(٥ أو الحاطة بالكرامة بمقتضى المادة       ةالالإنساني
  : وة ضد المحتجزين، استشهدت المحكمة بمجموعة أحكامها القضائية والتي وفقا لهاالق

يعتبر أي استعمال للقوة بما يتجاوز أضيق الحدود الضرورية لكفالة حسن سلوك الشخص             "
.  من االتفاقية األمريكيـة    ٥ويشكل انتهاكا للمادة    ...المحتجز اعتداء على كرامة الشخص    

 التحقيق والصعوبات التي ال شك تواجهها مكافحة اإلرهـاب          وال يجب السماح لمقتضيات   
  ٩٢."بتقييد حماية حق الشخص في أن تحترم سالمته البدنية

                                                           
٨٣ Eur. Court HR, Case of Tomasi v. France, judgment of 27 August 1992, Series A, No. 241-A, p. 40, para. 10.  
  .١١٥، الفقرة ٤٢المرجع نفسه، الصفحة  ٨٤
٨٥ Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2279, para. 64.  
٨٦ I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 218, para. 192.  
  .١٩٨، الفقرة ٢٢١ إلى ٢٢٠لمرجع نفسه، الصفحتان من  ٨٧
  .١٩٣، الفقرة ٢١٩المرجع نفسه، الصفحة  ٨٨
  .١٩٤، الفقرة ٢١٩المرجع نفسه، الصفحة  ٨٩
  .١٩٥، الفقرة ٢١٩المرجع نفسه، الصفحة  ٩٠
  .١٩٧، الفقرة ٢٢٠المرجع نفسه، الصفحة  ٩١
  . نفسهالمرجع نفسه، الموضع ٩٢
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 مـن الفصـل     ٢القسم  ولالطالع على ما يتعلق بمسألة التعذيب، انظر على وجه الخصوص           
  . من الفصل الحادي عشر٤والقسم الثامن 

 أو ةمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانييحظر في كل األوقات استعمال التعذيب وال
الحاطة بالكرامة، بما في ذلك أثناء وقت الحرب أو في أي حالة طوارئ عامة أخرى 

  .تهدد حياة األمة
يحظر أيضا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مكافحة اإلرهاب 

  .والجريمة القاسية
سوء المعاملة للحصول على ال يجوز استعمال التعذيب أو غيره من ضروب 

  .معلومات أو اعترافات من المشتبه فيهم
يعتبر الحبس االنفرادي لمدة طويلة من قبيل سوء المعاملة التي يحظرها القانون 

 .الدولي حتى في حاالت الطوارئ

  

  الحق في معاملة إنسانية  ٥-٣
 مـن االتفاقيـة     ٢٧ مـن المـادة      ٢ال يجوز تعطيل الحق في معاملة إنسانية بمقتضى الفقرة          

يعامـل كـل    " التي تنص على أن      ٥ من المادة    ٢األمريكية لحقوق اإلنسان عندما تقرأ على ضوء الفقرة         
  ." اإلنسانشخص باالحترام الواجب للكرامة المتأصلة في حريتهمالذين قيدت 

يعامل جميع المحـرومين    " من العهد الدولي على أن       ١٠وحول نفس الموضوع، تنص المادة      
 ال يشار   ١٠على أن المادة    ." في الشخص اإلنساني  المتأصلة  ريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة      من ح 

غير أن اللجنة تعلن في التعليق      .  من العهد  ٤ من المادة    ٢إليها باعتبارها حقا ال يجوز تعطيله في الفقرة         
 الـدولي ال يجـوز إخضـاعه        العهد هنا يعبر عن معيار عام في القانون       " عن اعتقادها أن     ٢٩العام رقم   

للتعطيل، وهو ما تدعمه اإلشارة إلى الكرامة المتأصلة في شخص اإلنسان في ديباجة العهـد والصـلة                 
  ١٠.٩٣ و٧الوثيقة بين المادتين 

*****  
وقد ثبت مـثال    . ١٠ و ٧لم توضح اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان بالتحديد الفرق بين المادتين           

 التي اشتكى فيها مقدم     ترينيداد وتوباغو سكتاس ضد   . سقضية   في   ١٠المادة   من   ١وقوع انتهاك للفقرة    
البالغ من ظروف احتجازه حيث لم تزد زنزانته عن تسعة أقدام في ستة أقدام ولم يكن بها أي تسهيالت                   

وكانت التهوية في الزنزانة غير     . إصحاحية وإنما زودت بدلو بسيط من البالستيك الستخدامه كمرحاض        
، وفي ظل عدم وجـود ضـوء        ) بوصات ٨×  بوصات   ٨(حيث كانت تتم من خالل فتحة صغيرة        كافية  

وبعـد تخفيـف    . طبيعي، كان المصدر الوحيد للضوء هو مصباح من الفلورسنت مضاء على مدار اليوم            
 عاما، كان على الشاكي أن يتقاسم زنزانة من نفس الحجم           ٧٥حكم اإلعدام الصادر ضده إلى السجن لمدة        

 سجينا، واضطر إلى النوم على األرض حيث لم يوجد في الزنزانة إال سرير              ١٢ و ٩ تراوح بين    مع عدد 
وحيث لم ترد أية تعليقات من الدولة الطرف، اعتمدت اللجنة على الوصف التفصيلي المقدم مـن                . واحد

طوت علـى    ومن بين القضايا األخرى الكثيرة التي ان       ٩٤).١(١٠الشاكي للتوصل إلى وقوع انتهاك للمادة       
 وهي قضية تعلقت أيضا بظروف      فريمانتل ضد جاميكا  . م قضية هناك   ١٠ من المادة    ١انتهاكات للفقرة   

                                                           
  ).أ (١٣، الفقرة ٢٠٥، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٩٣
الوثائق في وثيقة األمم المتحدة، ) ٢٠٠١يوليو / تموز١٦اآلراء المعتمدة في  (سكتاس ضد ترينيداد وتوباغو.س، ٨١٨/١٩٩٨البالغ رقم  ٩٤

  .٤- ٢ و٢-٢، الفقرتان ١١٢ باالقتران مع الصفحة ٤-٧، الفقرة ١١٧، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، مةالرسمية للجمعية العا
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وفشلت الدولة الطرف في دحض ادعاء الشاكي بحبسه في زنزانة مسـاحتها متـران              . االحتجاز الشنيعة 
شخاص اآلخـرين   وعزله عن األ  " قضاء معظم ساعات يقظته في الظالم     " ساعة يوميا و   ٢٢مربعان لمدة   

   ٩٥.في معظم األوقات وعدم السماح له بالعمل أو مواصلة تعليمه

يكفل لكل األشخاص المجردين من حريتهم حق أساسي في أن يعاملوا معاملة إنسانية 
  .في كل األوقات، بما في ذلك أثناء حاالت الطوارئ

ي ظروف يتضمن الحق في المعاملة اإلنسانية، من بين جملة أمور، أن تراعى ف
 .االحتجاز الكرامة اإلنسانية للمحتجزين

  

  الحق في عدم التعرض للرق واالستعباد  ٦-٣
المادتـان  (ال يجوز تعطيل الحق في عدم التعرض للرق واالستعباد بمقتضى العهد الـدولي              

دولي من العهد ال  ) ١ (٨على أن المادة    )). ١ (٤و) ٢ (١٥المادتان  (واالتفاقية األوروبية   )) ١ (٨و) ٢(٤
  ."الرق واالتجار بالرقيق بجميع صورهما "صراحةهي المادة الوحيدة التي تحظر 

 من االتفاقية األمريكية، ال يجوز تعطيل المادة        ٢٧ من المادة    ٢ومن ناحية أخرى، وفقا للفقرة      
 ككل، وهو ما يعني أن ما ال يجوز تعطيله ليس فقط حق الشخص في عدم إخضاعه للرق واالسترقاق                   ٦

  .تجار بالرقيق واالتجار بالنساء، بل وال يجوز إكراهه على السخرة والعمل اإللزاميواال
وتشمل المواد التي تحدد الحق في عدم الخضوع للسخرة والعمل اإللزامي، شأنها فـي ذلـك                

" السخرة والعمل اإللزامي  "شأن المواد التي تنظم الحق في الحياة، على أحكام تقييدية تستثني من تعريف              
اع معينة من العمل، مثل الخدمات التي تفرض في أوقات الطوارئ والخطر أو الكوارث التي تهـدد                 أنو

كما يمكن بطبيعة الحال فرضها في حاالت الطوارئ بالقدر الذي ينـدرج بـه العمـل        . مصلحة المجتمع 
مـن  ’ ٣’) ج) (٣ (٨لالطالع على نصوص األحكام ذات الصلة، انظر المادة         (المطلوب تحت هذه الفئة     

  ).من االتفاقية األوروبية) ج) (٣ (٤، والمادة )من االتفاقية األمريكية) ج) (٣ (٦العهد الدولي، والمادة 
 من اتفاقية حقوق الطفـل التـي ال         ٣٥ و ٣٤وتجدر اإلشارة كذلك إلى أنه بمقتضى المادتين        

 األطفال من االستغالل    تتضمن أي أحكام تتعلق بالتعطيل، يقع على الدول األطراف واجب قانوني بحماية           
منع اختطاف األطفال أو بيعهم أو االتجار بهم ألي غرض من األغراض أو             و"الجنسي واالنتهاك الجنسي    

البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل      وهذه االلتزامات القانونية يعززها     ." بأي شكل من األشكال   
 كـانون  ١٨اإلباحية الذي دخل حيز النفاذ في    المواد  بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي         

  ٢٠٠٢.٩٦يناير /الثاني

يحظر بشدة الرق واالتجار بالرقيق واالسترقاق واالتجار بالنساء واألطفال في كل 
على (األوقات، بما في ذلك أثناء حاالت الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة 

  ).في األمريكتين(دد استقالل الدولة أو أمنها أو التي ته) المستويين العالمي واألوروبي
ولذلك يقع على الدول، حتى في حاالت النزاع المسلح أو فيما عداها من حاالت 

الطوارئ، واجب قانوني باتخاذ تدابير إيجابية لمنع هذه الممارسات غير القانونية 
 .والتحقيق فيها ومقاضاتها والمعاقبة عليها وكذلك تعويض الضحايا

                                                           
الوثائق الرسمية للجمعية ، في وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠٠مارس / آذار٢٤اآلراء المعتمدة في  (يكاافريمانتل ضد جام، ٥٢٥/١٩٥٥ البالغ رقم ٩٥

  .٣-٧، الفقرة ١٩، الصفحة )المجلد الثاني (A/55/40، العامة
 .htm.dopchild/2menu/html/ch.unhchr.wwwلمزيد من المعلومات عن البروتوكول االختياري، انظر موقع األمم المتحدة  ٩٦
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الحق في عدم الخضوع للقوانين الرجعية ومبدأ عدم جواز المحاكمة            ٧-٣
  على ذات الجرم مرتين

  
  حظر القوانين الرجعية  ١-٧-٣

مـن  ) ١ (٧ من االتفاقية األمريكية والمـادة       ٩من العهد الدولي والمادة     ) ١ (١٥تكفل المادة   
عل أو امتناع عن فعل لـم يكـن وقـت           بأية جريمة بسبب ف   االتفاقية األوروبية حق الفرد في عدم إدانته        

ية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانـت سـارية           كما تحظر نفس األحكام فرض أ     . ارتكابه يشكل جريمة  
من العهد الـدولي    ) ١ (١٥وإضافة إلى ذلك، تكفل المادة      . المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة      

دان في االستفادة من أي عقوبة أخـف تصـدر بعـد             من االتفاقية األمريكية حق الشخص الم      ٩والمادة  
  .ارتكابه الجريمة

وعلى الرغم من أن حاالت األزمات تغري كثيرا بإصدار تشريعات رجعية من أجل التعامـل               
. على وجه الخصوص مع األعمال المستهجنة، فإن ذلك يحظره بشدة القانون الدولي لحقـوق اإلنسـان               

ضح، إذ يجب أن يكون في استطاعة الشخص أن يتوقـع فـي أي              والغرض من هذه القاعدة األساسية وا     
وقت، بما في ذلك أثناء حاالت الطوارئ، عواقب أي إجراء بعينه، بما في ذلك المقاضاة الجنائية الممكنة                 

وتنطوي أي حالة أخرى علـى      ). مبدأ التبصير بعواقب األمور قبل وقوعه     (وما يقترن بها من جزاءات      
وني بشكل غير محتمل في أي دولة يحكمها القانون ويفترض فيها احترام حقـوق              عدم توافر األمن القان   

  .اإلنسان
حاكمة ومعاقبة أي شخص علـى      م" من العهد الدولي تستثني      ١٥ من المادة    ٢على أن الفقرة    

لقانون التي تعتـرف بهـا   للمبادئ العامة   لأي فعل أو امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا             
 من االتفاقية األوروبية على حكم مماثل تقريبا على الرغم          ٧ من المادة    ٢وتحتوي الفقرة   ." األممجماعة  

  ."جماعة األمم"وليس إلى " األمم المتمدنة"من أنه يشير إلى 
*****  

 فـي قضـية     ١٥ من المادة    ١خلصت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى وقوع انتهاك للفقرة          
التي وجهت فيها اإلدانة إلى الضحية على أساس تطبيق قانون العقوبات بأثر             و واينبيرغر ضد أوروغواي  

وقد أدين الشاكي وحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات بمقتضى قانون العقوبات العسكري بسبب              . رجعي
" واستندت اإلدانة، في جملة أمور    ." في ظل ظروف متفاقمة للتآمر ضد الدستور      " "لجمعيات هدامة "انتمائه  

   ٩٧."عضو في حزب سياسي أنشئ بشكل قانوني أثناء استمرار العضوية"ى الزعم بأن الضحيةإل
*****  

من ) ١ (٧، رأت المحكمة األوروبية أن المادة       كوكيناكيس ضد اليونان   قضيةوفي حكمها في    
تجسد تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي يضر بالشخص المتهم ولكنها          "االتفاقية األوروبية ال تحظر فقط      

أيضا بشكل أعم المبدأ الذي يقضي بأن القانون وحده يمكن أن يحدد الجريمة ويفرض العقوبـة والمبـدأ                  
ويلزم عن  . القاضي بعد التوسع في تفسير القانون الجنائي بما يضر بالمتهم وذلك مثال عن طريق القياس              

حاالت التي يمكن فيها للفرد     ويتحقق هذا الشرط في ال    . ذلك أنه يجب تحديد الجريمة بوضوح في القانون       
أن يعرف من صياغة الحكم ذي الصلة وباالستعانة، عند اللزوم، بتفسير المحكمة لهـذا الحكـم، الفعـل                  

                                                           
ق الرسمية الوثائ، في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٧٨أكتوبر / تشرين األول٢٩اآلراء المعتمدة في  (واينبيرغر ضد أوروغواي R.7/28البالغ رقم  ٩٧

  .١٦ إلى ١٢، الفقرات من ١١٩ إلى ١١٨، الصفحتان من A/36/40، للجمعية العامة
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الغموض غير المعقول الذي تنطوي عليـه األحكـام          أي أن    ٩٨."واالمتناع الذي يجعله عرضة للمساءلة    
من االتفاقيـة   ) ١ (٧مع مقتضيات المادة     يتعارض أيضا     هو غموض  القانونية التي تجرم سلوكا معينا    

 المتهم وال يضره فإن ذلك ال يشكل        يفيدعلى أنه متى كان تطبيق القانون الجنائي بأثر رجعي          . األوروبية
   ٩٩."من االتفاقية) ١(٧انتهاكا للمادة 

 مـن  ١٥ من المادة ١ ليست في ذاتها مشمولة في الفقرة   التدابير الوقائية وعلى الرغم من أن     
من االتفاقيتين األمريكية واألوروبية على التوالي، يمكن في ظـروف          ) ١(٧ و ٩عهد الدولي أو المادتين     ال

 قضـية وخلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان في       . ألغراض هذه األحكام  " عقوبة"خاصة أن تعتبر    
 علـى   ٧ من المادة    ١وفقا لمعنى الفقرة    " عقوبة"إلى أن أمر المصادرة يشكل       ولش ضد المملكة المتحدة   

 وكـان  ٧.١٠٠ من المادة ١الرغم من أن الحكومة اعتبرت أن ذلك كان إجراء وقائيا يتجاوز نطاق الفقرة    
وإضافة إلى ذلك   .  عاما ٢٠الشاكي قد أدين بجريمة مخدرات وحكم عليه في نهاية المطاف بالسجن لمدة             

 ١٠١. ارتكاب الشـاكي لجرائمـه     بعدأصدر قاضي المحاكمة أمر مصادرة بموجب قانون دخل حيز النفاذ           
وفي حالة عدم سداد المبلغ ذي الصلة، أصبح الشاكي عرضة ألن يقضي بعد ذلك حكما بالسـجن لمـدة                   

 ١٠٢.سنتين متتاليتين

  
  عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتينمبدأ  ٢-٧-٣

تضى  بشكل صريح إال بمق    عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين      لم يحظر تعطيل مبدأ     
االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ولم يحظر بعد ذلك إال فيما يخص اإلجراءات الجنائية التي تنفذ فـي                 

  :من البروتوكول) ١ (٤ووفقا للمادة ).  لالتفاقية٧ من البروتوكول رقم ٤انظر المادة (نفس البلد 
 بها أو بـرئ     ال يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين            "

  ."نفس الدولةمنها بحكم نهائي وفقا للقانون ولإلجراءات الجنائية في 

إذا كان هناك دليل على وجـود وقـائع         "على أنه يجوز إعادة فتح اإلجراءات بشروط معينة         
جديدة أو إذا اكتشفت وقائع جديدة أو إذا كان هناك خلل أساسي في اإلجراءات السابقة مما يمكن أن يؤثر                   

  ).٧من البروتوكول رقم ) ٢ (٤المادة " (نتيجة القضيةعلى 
عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم وخلصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان إلى أن مبدأ         

وكانت محكمة إقليمية نمساوية قد أدانت الشـاكي        . غرادينجر ضد النمسا   قضية قد انتهك مثال في      مرتين
. ة نتيجة اإلهمال أثناء قيادة سيارة وحكمـت عليـه بـدفع غرامـة             في أول األمر بالتسبب في وقوع وفا      

وإضافة إلى ذلك، قامت إحدى سلطات المقاطعات بفرض غرامة عليه بمقتضى قانون المـرور بسـبب                
 على أن المحكمة اإلقليمية خلصت إلى أن الشاكي لم يكن           ١٠٣.قيامه بقيادة سيارة وهو تحت تأثير الكحول      

ذي يمكن به اعتبار أن الشاكي قد تسبب في الوفاة نتيجة اإلهمال وهـو تحـت                يتعاطى الكحول بالقدر ال   
   ١٠٤.تأثير الكحول وفقا للمعنى المقصود في القانون الجنائي
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١٠٠ Eur. Court HR, Case of Welch v. the United Kingdom, judgment of 9 February 1995, Series A, No. 307-A, p. 14, para. 35.  
  .٩، الفقرة ٧المرجع نفسه، الصفحة  ١٠١
  .١٠ إلى ٩، الفقرتان من ٧المرجع نفسه، الصفحة  ١٠٢
١٠٣ Eur. Court HR, Case of Gradinger v. Austria, judgment of 23 Octboer 1995, Series A, No. 328-C, p. 55, paras. 7-9. 

104Ibid., p. 55, para. 8.  
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 من المادة ٧ كما هو وارد في الفقرة     عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين      وينطبق مبدأ   
 ٨ء بينما ال يتعلق الحكم المقابل الوارد في المـادة            من العهد الدولي على اإلدانة والبراءة على السوا        ١٤

  ."بحكم غير قابل لالستئناف"من االتفاقية األمريكية إال بالبراءة ) ٤(

ال يدان بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت لكل شخص الحق في أ
  .ارتكابه يشكل جريمة

انون الجنائي بأثر رجعي أنه على المستوى األوروبي، يعني أيضا حظر تطبيق الق
يجب تحديد الجريمة بوضوح في القانون وأنه ال يمكن التوسع في تفسير القانون 

  .الجنائي لغير مصلحة المتهم
يحظر القانون الدولي لحقوق اإلنسان أيضا تطبيق الجزاءات بأثر رجعي بما يضر 

  .بمصلحة الشخص المدان
ية والسياسية واالتفاقية األمريكية لحقوق يكفل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدن

المدان في االستفادة من العقوبة األخف الصادرة بعد  الشخص اإلنسان كذلك حق
  .ارتكابه الجريمة

 بموجب االتفاقية عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتينال يجوز تعطيل مبدأ 
قبة على ذات الجرم األوروبية لحقوق اإلنسان ويوفر هذا المبدأ حماية من المعا

  .مرتين فيما يتعلق باإلجراءات التي تنفذ في نفس الدولة
يجب كفالة هذه الحقوق بفعالية في كل األوقات، بما في ذلك في وقت الحرب أو في 

 .أي حالة طوارئ أخرى

  

  حق الشخص في االعتراف له بالشخصية القانونية  ٨-٣
، وهو حق ال يجوز تعطيله، تكفله المادتان        حق الشخص في االعتراف له بالشخصية القانونية      

ويتسم الحق في االعتـراف     .من االتفاقية األمريكية  ) ٢(٢٧ و ٣من العهد الدولي، والمادتان     ) ٢(٤ و   ١٦
بالشخصية القانونية بأهمية أساسية حيث إنه ال يعطي لكل شخص الحق في التمتع بالحقوق والواجبـات                

لحق في الدفاع عن حقوقه وحرياتـه أمـام المحـاكم الوطنيـة             فقط ولكنه يتيح أيضا للشخص المعني ا      
واألجهزة المختصة األخرى ويتيح له كذلك في كثير من الحاالت تقديم شكاوى إلـى هيئـات الرصـد                  

وهذا الطابع األساسي الذي يتسم به الحق في الشخصية القانونية باعتبارها شرطا الزما للتمتـع               . الدولية
  . تعترف به االتفاقية األمريكية وتضعه قبل الحق في الحياةبحقوق اإلنسان وممارستها

*****  
 من العهد الدولي، طلبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان من مصر تقـديم             ١٦في سياق المادة    

معلومات عن الوضع القانوني للمسلمين الذين يتحولون إلى ديانة أخرى حيث يبدو أن هؤالء المسـلمين                
 في قضـية    ١٦ كما تم بحث المادة      ١٠٥.بموجب القوانين اإلسالمية  " ةلناحية القانوني  من ا  اتاًمويعتبرون أ "

ولـم تقبـل اللجنـة      . ضد األرجنتين كانت تتعلق بطفلة لشخصين كانا قد اختفيا وقامت ممرضة بتبنيها           
قد "االدعاء بأن حق الطفلة في الشخصية القانونية قد انتهك في هذه القضية حيث إن المحاكم األرجنتينية                 

 ومن ناحية أخرى، رأت لجنة ١٠٦."سعت إلى تحديد هويتها وأصدرت وثائق الهوية الخاصة بها وفقا لذلك     
                                                           

  .٣٠١، الفقرة ٥٧، الصفحة A/39/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٠٥
 أبريل/ نيسان٣اآلراء المعتمدة في  (فيكاريو. موناكو دي غاليسيو باألصالة عن نفسها وبالنيابة عن حفيدتها خ. ر.د، ٤٠٠/١٩٩٠البالغ رقم  ١٠٦

  .٢- ١٠، الفقرة ١٤، الصفحة )يالمجلد الثان (A/50/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، في وثيقة األمم المتحدة، )١٩٩٥
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االعتـراف  "البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أن نقل أطفال األشخاص المختفين يمثل انتهاكا لحقهم فـي               
   ١٠٧. من االتفاقية األمريكية٣وفقا للمادة " بشخصيتهم القانونية

وال . ان الحق في كل األوقات في أن يعترف له بالشخصية القانونية أمام القانونلكل إنس
 .يجوز التذرع بأية ظروف أو معتقدات لتبرير فرض أي قيد على هذا الحق األساسي

  

  الحق في حرية الفكر والوجدان والدين  ٩-٣
يـة اعتنـاق    ال يجوز تعطيل حق كل فرد في حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك حر              

 تعطيل حرية   ز، بينما ال يجو   )٢ (٤ من العهد الدولي باالقتران مع المادة        ١٨المعتقدات، بمقتضى المادة    
  .من االتفاقية األمريكية) ٢ (٢٧ و١٢الوجدان والدين في األمريكتين بمقتضى المادتين 

ل مرة أخرى في    ونتناول في الفصل الثاني عشر جوهر هذه الحقوق ولذلك فلن نتناولها بالتحلي           
من االتفاقية  ) ٣ (١٢من العهد الدولي والمادة     ) ٣ (١٨على أنه ينبغي اإلشارة إلى أن المادة        . هذا السياق 

األمريكية تسمحان بفرض قيود معينة على حرية الشخص في المجاهرة بدينه أو معتقداته، وهـي قيـود                 
ات الخطيرة البد مـن احتـرام مبـدأ         ولكن حتى في حالة األزم    . مسموح بها أيضا في حاالت الطوارئ     

ضرورية لحماية السالمة   "وأن تكون   " مقررة بالقانون "الشرعية القانونية حيث يجب أن تكون هذه القيود         
 ولذلك  ١٠٨."لآلخرين) األساسية(العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخالق أو الحقوق والحريات             

في حرية الفكر والوجدان والدين ألي دواع أخرى، حتى في          يجب أال تفرض أي قيود على حق الشخص         
  ١٠٩.النزاعات المسلحة أو فيما عداها من حاالت األزمات الخطيرة

 زيجب ضمان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين في كل األوقات وال يجو
تعطيله بأي حال من األحوال بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

  .واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسانوالسياسية 
يجب عدم تحديد حق الشخص في المجاهرة بدينه ومعتقداته إال بأحكام التقييد العادية 

 .في وقت الحرب أو فيما عداها من حاالت الطوارئ العامة

  

حق الشخص في عدم جواز سجنه لمجرد عجزه عن الوفاء بـالتزام              ١٠-٣
  تعاقدي

مكفول بموجب  " أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي       سجن  "الحق في عدم جواز   
وفيمـا يتعلـق بغـابون،      . ٤ من المادة    ٢ من العهد الدولي وال يجوز تعطيله بمقتضى الفقرة          ١١المادة  

قلقها إزاء إيداع األشخاص في السجون بسبب الديون المدنية         "أعربت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان عن       
وقد أبلغت الدولة الطرف أنه يجب عليها أن تلغـي السـجن            ."  من العهد  ١١رقا للمادة   وهو ما يشكل خ   

                                                           
١٠٧ A study about the situation of minor children of disappeared persons who were separated from their parents and who are 

claimed by members of their legitimate families, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.74, doc. 10, rev. 1, Annual Report of the Inter- 
American Commission on Human Rights 1987-1988, p. 340.  

  .  من االتفاقية األمريكية١٢ من المادة ٣ من العهد الدولي ولكنه ال يرد في الفقرة ١٨ من المادة ٣في الفقرة " األساسية"يرد مصطلح  ١٠٨
، )المجلد األول (A/56/40، سمية للجمعية العامةالوثائق الر للجنة المعنية بحقوق اإلنسان، وثيقة األمم المتحدة، ٢٩انظر أيضا التعليق العام رقم  ١٠٩

  .٧، الفقرة ٢٠٤الصفحة 
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بإلغاء القانون الـذي يعاقـب      " كما استفسرت اللجنة عن سبب عدم قيام حكومة مدغشقر           ١١٠.بسبب الدين 
 وبعبارة أخرى، يجـب     ١١.١١١وهو ما يتنافى مع المادة      " بالسجن على العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي      

  .الة هذا الحق في جميع الدول في كل األوقات بغض النظر عن مرحلة تطور البلد المعنيكف

يجب على كل الدول في كل األوقات أن تكفل الحق في عدم السجن لمجرد العجز 
 .عن الوفاء بالتزامات تعاقدية، بما في ذلك في وقت الحرب أو الطوارئ العامة

  

  حقوق األسرة  ١١-٣
حة إلى عدم جواز تعطيل حقوق األسرة إال في االتفاقية األمريكية لحقوق            لم ترد إشارة صري   

األسرة هي  " فإن   ١٧ من المادة    ١ووفقا للفقرة   ). ١٧ باالقتران مع المادة     ٢٧ من المادة    ٢الفقرة  (اإلنسان  
ـ     ."  المجتمع، وتستحق حماية المجتمع والدولة     فيوحدة التجمع الطبيعية واألساسية      ادة كما تكفل هـذه الم

) ١٧ من المـادة     ٢الفقرة  " ( أن يتزوجوا ويؤسسوا أسرة    فيحق الرجال والنساء الذين بلغوا سن الزواج        "
الفقرة " ( رضاء كامال ال إكراه فيه     زواجهماال ينعقد أي زواج إال برضا الطرفين الموقع         "وتنص على أنه    

 تضـمن ف التدابير المناسبة التـي       تتخذ الدول األطرا   "وتقتضي هذه المادة كذلك بأن      ). ١٧ من المادة    ٣
 وفي حـال    الزواجللزوجين مساواة في الحقوق وتوازنا مالئما في المسؤوليات عند التزوج وخالل فترة             

 يعترف القانون بحقوق متساوية     "وأخيرا فإنها تنص على أن      ). ١٧ من المادة    ٤الفقرة  " (انحالل الزواج 
نطاق الزوجية واألوالد غير الشرعيين الـذين يولـدون          الذين يولدون ضمن     الشرعيينلكل من األوالد    

  ).١٧ من المادة ٥الفقرة " ( نطاق الزوجيةخارج
 من  ١٢ من العهد الدولي والمادة      ٢٣وعلى الرغم من أن حق األسرة كما هو وارد في المادة            

 من أجلـه    االتفاقية األوروبية لم يرد ما ينص على عدم جواز تعطيله، فمن العسير معرفة الغرض الذي              
كما أن الحقوق المقابلة لتلك     . يمكن أن يكون من الضروري تعطيل هذا الحق في حاالت الطوارئ العامة           

 من اتفاقية القضاء على     ١٦ من االتفاقية األمريكية تعترف بها أيضا المادة         ١٧الحقوق الواردة في المادة     
  .طيلجميع أشكال التمييز ضد المرأة وهي اتفاقية لم تنص على أي تع

تنص االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان على أنه ال يجوز تعطيل حقوق األسرة، بما 
برضائهم الكامل الذي ال إكراه فيه  أن يتزوجوا فيحق الرجال والنساء في ذلك 

 .وحقهم في تأسيس أسرة، وأنه يجب حماية هذه الحقوق في كل األوقات

  

  الحق في اسم  ١٢-٣
تفاقية األمريكية حق الشخص في أن يكون له اسم حيث تنص على أن              من اال  ١٨تكفل المادة   

وينظم القانون ). اسم أسرة والديه أو أحدهما (الكنيةفضال عن ) يعطى له( شخص الحق في اسم أول    لكل"
وأعربت لجنة البلدان األمريكية ."  أسماء مستعارة عند الضرورةباستعمالكيفية ضمان هذا الحق للجميع،     

                                                           
  .١٥، الفقرة ٤٤، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ١١٠
  .٥٤٤، الفقرة ١٣٤ ، الصفحة A/46/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ١١١
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نسان عن اعتقادها بأن أن األطفال القصر لآلباء المختفين قد حرموا بسبب انفصالهم عن آبائهم               لحقوق اإل 
  ١٨.١١٢من حقهم في هويتهم واسمهم بما يتنافى مع المادة 

ولم يرد نص صريح على الحق في االسم في العهد الدولي أو االتفاقية األوروبية ولكنه حـق                 
وال ترد في هذه االتفاقية أي أحكام تتعلق بتعطيل         . ة حقوق الطفل   من اتفاقي  ٨ و ٧معترف به في المادتين     

 من االتفاقية بوضوح فإن     ٣٨كما تشير المادة    "هذا الحق وأشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان إلى أنه          
تتعهد الدول  "من اتفاقية حقوق الطفل،     ) ١ (٣٨ وبموجب المادة    ١١٣."االتفاقية تسري في حاالت الطوارئ    

 بأن تحترم قواعد القانون اإلنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة              األطراف
  ."بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد

يجب في كل األوقات، بما في ذلك في وقت الحرب أو حاالت الطوارئ العامة 
كية األخرى، ضمان حق كل شخص في أن يكون له اسم بموجب االتفاقية األمري

 .لحقوق اإلنسان وحق كل طفل في أن يكون له اسم بموجب اتفاقية حقوق الطفل

  

  حقوق الطفل  ١٣-٣
 قاصر الحق في تدابير الرعايـة، التـي يتطلبهـا           لكل" من االتفاقية األمريكية     ١٩وفقا للمادة   

 اإلنسان أن نقل    وتعتبر لجنة البلدان األمريكية لحقوق    ."  كقاصر، من قبل عائلته والمجتمع والدولة      وضعه
 كما خلصت اللجنة إلى وقوع انتهاك لهذا الحكم ١١٤.األطفال من آبائهم المختفين يشكل انتهاكا لهذه المادة        

عندما قامت القوات المسلحة في بيرو بإبقاء األطفال القصر األربعة للرئيس السابق غارسيا رهن اإلقامة               
  ١١٥.الجبرية لعدة أيام

د الدولي حق الطفل في تدابير خاصة لحمايته، بما في ذلك الحق             من العه  ٢٤كما تكفل المادة    
ولم تـرد مـرة     . والحق في أن يعطى اسما والحق في اكتساب جنسية        " تسجيل كل طفل فور والدته    "في  

 تنص على عدم جواز تعطيل هذا الحق ولكن واجب توفير حماية خاصة للقاصرين              صريحةأخرى إشارة   
  .االضطرابات االجتماعيةيتسم بأهمية بالغة في أوقات 

ومن بين مختلف أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي تفرض واجبات على الدول األطراف باتخاذ              
 التي تقتضي من الدول     ١٩تدابير خاصة لحماية األطفال، ينبغي اإلشارة على وجه الخصوص إلى المادة            

 ٣٤والمـادة   " ل العنف البدني والنفسي   كافة أشكا "األطراف اتخاذ كل التدابير المالئمة لحماية الطفل من         
 االسـتغالل   جميع التدابير المالئمة الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنـع        "التي تقتضي منها اتخاذ     

وبالنظر إلى أن اتفاقية حقوق الطفل ال تتضـمن أي حكـم يتعلـق              . الجنسي واالنتهاك الجنسي لألطفال   
وعلى أية حال فإن كل     . وقات، بما في ذلك في حاالت الطوارئ      بالتعطيل، يفترض أنها تسري في كل األ      

أشكال سوء المعاملة البدنية أو النفسية التي ترتكبها الدولة في حق الطفل أو التي تتغاضى عنها تنـدرج                  
  .تحت الحظر العام للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة

                                                           
١١٢  A study about the situation of minor children of disappeared persons who were separated from their parents and who are 

claimed by members of their legitimate families, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.74, doc. 10, rev. 1, Annual Report of the Inter- 
American Commission on Human Rights 1987-1988, p. 340.  

  ).هـ(، الحاشية ٢٠٨، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة في وثيقة األمم المتحدة، ٢٩التعليق العام رقم  ١١٣
١١٤ A study about the situation of minor children of disappeared persons who were separated from their parents and who are claimed by members 

of their legitimate families, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.74, doc. 10, rev. 1, Annual Report of the Inter-American Commission on Human Rights 

1987-1988, p. 340.  
١١٥ Report No. 1/95, Case No. 11.006 v. Peru, 7 February 1995, in OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.88, doc. 9 rev., Annual Report of 

the Inter-American Commission on Human Rights 1994, p. 101.  
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فل القاصر في تدابير تفرض االتفاقية األمريكية صراحة عدم جواز تعطيل حق الط
  .الحماية الخاصة

للطفل الحق في التمتع بالحماية الكاملة والفعالة لكل حقوقه التي ال يجوز تعطيلها، 
ويجب اتخاذ تدابير خاصة لحماية الطفل من كل أشكال سوء المعاملة واالستغالل في 

 .ىكل األوقات، بما في ذلك في وقت الحرب وفي حاالت الطوارئ العامة األخر

  

  الحق في الجنسية  ١٤-٣
و " لكل شخص الحق في جنسية ما     " من االتفاقية األمريكية،     ٢٠ من المادة    ٢ و ١وفقا للفقرتين   

."  إن لم يكن له الحق في أية جنسية أخـرى          أراضيهالكل شخص الحق في جنسية الدولة التي ولد على          "
 من حقـه    أوبصورة تعسفية من جنسيته     ال يجوز أن يحرم أحد      " على أنه    ٢٠ من المادة    ٣وتنص الفقرة   

من العهد ) ٣ (٢٤قارن المادة (وبموجب العهد الدولي، للطفل فقط الحق في اكتساب جنسية       ." في تغييرها 
  ).أعاله ١٣-٣والقسم الفرعي 

العالقة السياسية والقانونية   "وقد حددت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان الجنسية بأنها          
فرد بدولة معينة وتلزمه تجاهها بوشائج المواالة والوالء، وتجعل له الحق في التمتع بالحماية              التي تربط ال  

القانون الدولي يفرض بالفعل حدودا معينة على       " ومع ذلك ترى المحكمة أن       ١١٦."الديبلوماسية لتلك الدولة  
ة القانونيـة للدولـة وكـذلك       السلطات العامة التي تتمتع بها الدول وتفهم الجنسية اليوم بأنها تشمل الوالي           

  ١١٧."المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان
وباإلشارة إلى السلطات االستثنائية المخولة للرئيس الشيلي لتجريد المواطنين الشـيليين مـن             
جنسيتهم في حاالت الطوارئ أثناء الديكتاتورية العسكرية في حقبة السبعينات من القرن الماضي، أعلنت              

يكية لحقوق اإلنسان أنه بالنظر إلى أن جميع حاالت الطوارئ تعتبر حاالت عارضـة              لجنة البلدان األمر  
يكون من الممكن أو من الضروري اتخاذ تدابير مبرمـة تـؤثر   " أن ترى كيف    عبطبيعتها فإنها ال تستطي   

  ١١٨."على المواطن وعلى أسرته بقية حياتهما

ريكية ويجب لذلك ضمانه ال يجوز تعطيل الحق في اكتساب جنسية في االتفاقية األم
 .في كل األوقات

  

                                                           
١١٦ I-A Court HR, Castillo Petruzzi Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 182, para. 99.  
  .١٠١٠، الفقرة ١٨٣ نفسه، الصفحة المرجع ١١٧
١١٨ OAS doc. OEA/Ser.L/V/II.40, doc. 10, Inter-American Commission on Human Rights - Third Report on the Situation of 

Human Rights in Chile (1977), p. 80, para. 8.  
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  الحق في المشاركة في إدارة شئون الحكم  ١٥-٣
  : من االتفاقية األمريكية حق كل مواطن في٢٣تضمن المادة 

   ؛)أ) (١ (٢٣المادة  ( بواسطة ممثلين يختارون بحريةأوأن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة  
 باالقتراع العام وعلى قدم المسـاواة بـين         دوريانتخابات نزيهة تجري     في ا  أن ينتخب  و يصوتأن   

   ؛)ب) (١ (٢٣ المادة  الحر عن إرادة الناخبينالتعبيرالناخبين وبالتصويت السري، وتضمن 
   .)ج) (١ (٢٣ المادة  تقلد الوظائف العامة في بلدهفرصةأن تتاح له، على قدم المساواة مع الجميع،  

علـى أسـاس السـن      "، يمكن تنظيم ممارسة هذه الحقوق فقط        ٢٣ المادة    من ٢ووفقا للفقرة   
."  المدنية والعقلية وقناعة القاضي المختص في دعوى جزائية        واألهليةوالجنسية والمسكن واللغة والثقافة     

 تعطيلهـا فـي   زويأتي إدراج الحق في المشاركة في إدارة شئون الحكم ضمن قائمة الحقوق التي ال يجو      
من االتفاقية األمريكية تعبيرا عن إيمان الدول األمريكية باألهمية األساسية بإقامة نظـام             ) ٢ (٢٧المادة  

 من  ٢٥وأما الحقوق المناظرة في المادة      . دستوري ديمقراطي بغرض الوفاء بمقتضيات حاالت الطوارئ      
 المحـدودة   وينطبق نفس الشيء علـى الحقـوق      . العهد الدولي فلم يرد ما ينص على عدم جواز تعطيلها         

  . لالتفاقية األوروبية١ من البروتوكول رقم ٣الواردة في المادة 

يجب ضمان الحق في المشاركة في إدارة شئون الحكم في األمريكتين في كل 
األوقات، بما في ذلك في حاالت الطوارئ العامة التي تهدد استقالل أو أمن الدول 

 .ناألطراف في االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسا

  

الحقوق التي ال يجوز تعطيلهـا والحـق فـي الحمايـة اإلجرائيـة                ١٦-٣
  والقضائية الفعالة

لكفالة الحماية الكاملة والفعالة للحقوق التي ال يجوز تعطيلها في حاالت الطوارئ، ال يكفـي               
 ولكن يجب أن تكون هذه الحقوق مصحوبة في كل األوقات بوسـائل           اشتراط عدم تعطيلها في حد ذاتها،       

 وفي التعليـق العـام      .انتصاف داخلية فعالة متاحة لضحايا االنتهاكات المزعومة التي تقع لتلك الحقوق          
  : من العهد الدولي، أعلنت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن٤ على المادة ٢٩رقم 

 صراحة بعدم جـواز     ٤ من المادة    ٢من المتأصل في حماية الحقوق التي تعترف الفقرة         "
ه البد من كفالتها بضمانات إجرائية، وأن يشمل ذلـك فـي معظـم األحـوال                تعطيلها أن 

 بأي حال من األحـوال إخضـاع أحكـام العهـد المتعلقـة              زوال يجو . ضمانات قضائية 
وال . بالضمانات اإلجرائية لتدابير التي قد تتحايل عن حماية الحقوق التي ال يجوز تعطيلها            

من شأنها االنتقاص من الحقـوق غيـر القابلـة           بطريقة يكون    ٤ اللجوء إلى المادة     زيجو
 من العهد بكاملها، البد ألي      ٦وهكذا مثال، بالنظر إلى عدم جواز تعطيل المادة         . للتعطيل

محاكمة مفضية إلى فرض عقوبة اإلعدام أثناء حالة الطوارئ أال تتنافى مع أحكام العهد،              
  ١١٩."١٥ و١٤بما في ذلك كل مقتضيات المادتين 

  : بمبدأ الشرعية القانونية وحكم القانون، أعلنت اللجنة أنوفيما يتعلق
 من العهد، تستند إلى مبدأي      ٤الضمانات المرتبطة بالتعطيل، كما تجسدها المادة        -١٦"

وبالنظر إلى وجـود عناصـر      . الشرعية القانونية وحكم القانون المتأصل في العهد ككل       
                                                           

  .١٥، الفقرة ٢٠٦، الصفحة )المجلد األول( A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١١٩
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 القانون الدولي لحقوق اإلنسـان      معينة للحق في محاكمة منصفة مكفولة صراحة بموجب       
أثناء النزاع المسلح، فإن اللجنة ال ترى أي مبرر لتعطيل هذه الضمانات أثنـاء حـاالت                

وترى اللجنة أن مبدأي الشرعية القانونية وحكم القانون يشـترطان احتـرام            . الطوارئ
حكمـة   وال يجـوز إال لم     .المقتضيات األساسية للمحاكمة المنصفة أثناء حالة الطوارئ      

ومن أجل حماية   . ويجب احترام قرينة البراءة   . قضائية أن تحاكم الشخص وتدينه بجريمة     
الحقوق غير القابلة للتعطيل، يجب أال يكون قرار الدولة الطرف بشأن تعطيل العهد سـببا           
في تقليص الحق في اللجوء إلى القضاء لتمكين المحكمة من البت بدون تأخير في شرعية               

  ١٢٠."االحتجاز

*****  
من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان مـن قائمـة         ) ٢ (٢٧باإلضافة إلى ما تتضمنه المادة      

مطولة بالحقوق التي ال يمكن تعطيلها بأي حال من األحوال، فإنها تنص علـى عـدم جـواز تعطيـل                    
األحكـام  وهذه العبارة التي تتسم بأهمية خاصة فـي         ." الحقوقالضمانات القضائية الالزمة لحماية تلك      "

 ١٩٦٩القضائية لمحكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان أقرها مؤتمر البلدان األمريكية المتخصص لعام 
   ١٢١.تلبية القتراح الواليات المتحدة األمريكية

الحقوق غير القابلة للتعطيـل،     " الضمانات القضائية الالزمة لحماية   "وبخصوص معنى عبارة    
  :ية إلى أنأشارت محكمة البلدان األمريك

.  يتم وضعها لحماية أو لكفالة أو لتأكيد التمتع بحق أو ممارسـة ذلـك الحـق                تالضمانا"
والدول األطراف ليست فقط ملزمة باالعتراف بحقوق وحريات األشـخاص واحترامهـا،            
ولكنها ملزمة أيضا بحماية وكفالة ممارسة تلك الحقوق والحريات بواسـطة الضـمانات             

، أي من خالل التدابير المالئمة التي تكفل في كل الظروف فعاليـة             )١-١المادة  . (المعنية
  ١٢٢."تلك الحقوق والحريات

لحماية الحقـوق التـي ال      ’ األساسية’التمييز فيما يتعلق بوسائل االنتصاف القضائية       "على أن   
زمـة  الال’ األساسـية ’والبد للضمانات القضـائية     . يجوز تعليقها يتفاوت تبعا للحقوق المعرضة للخطر      

لضمان الحقوق التي تتناول السالمة البدنية لشخص اإلنسان أن تختلف بالضرورة عن الضمانات التـي               
 ويلزم عن ذلك أن وسائل      ١٢٣."تسعى مثال إلى حماية الحق في اسم والذي هو أيضا حق ال يجوز تعطيله             

بيعـي وفعـال    هي التي تضـمن بشـكل ط      ) "٢ (٢٧وفقا لمعنى المادة    " األساسية"االنتصاف القضائية   
الممارسة الكاملة للحقوق والحريات التي تحميها هذه المادة والتي يكون إنكارها أو تقييـدها سـببا فـي                  

  : ومع ذلك١٢٤."تعريض التمتع بها للخطر
’ قضـائية ’ويشير مصطلح   .  كذلك قضائية فحسب، بل    أساسيةيجب أال تكون الضمانات     "

وينطوي هذا المفهوم   .  حماية تلك الحقوق   إلى وسائل االنتصاف القضائية القادرة حقا على      
على مشاركة فعالة من هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تتمتع بسلطة تمرير التدابير القانونية             

  ١٢٥."المعتمدة في حالة الطوارئ

                                                           
  .، والتشديد مضاف١٦، الفقرة ٢٠٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٠
١٢١  OAS doc. OEA/Ser.K/XVI/1.2, Conferencia Especializada Inter-Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 

7-22 de noviembre de 1969, Actas y Documentos, p. 448.  
١٢٢  I-A Court HR, Advisory Opinion OC-8/87 of January 30, 1987, Habeas Corpus in Emergency Situations (arts. 27(2), 25(1) 

and 7(6) American Convention on Human Rights), Series A, No. 8, pp. 40-41, para. 25.  
  .٢٨، الفقرة ٤١ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٣
  .٢٩، الفقرة ٤٢المرجع نفسه، الصفحة  ١٢٤
  .، والتشديد مضاف٣٠، الفقرة ٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٥
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 ٧و  ) ١ (٢٥وهكذا كان على المحكمة أن تقرر ما إن كانت الضمانات الواردة في المـادتين               
لحماية الحقوق غيـر القابلـة      ’ أساسية’التي تعد   ’ الضمانات القضائية ’ن بين   تعتبر م "من االتفاقية   ) ٦(

  :من االتفاقية األمريكية على ما يلي) ١ (٢٥ وتنص المادة ١٢٦."للتعطيل
 إلى محكمة مختصـة     - فعال آخر  لجوء أو أي    -لكل إنسان الحق في لجوء بسيط وسريع      "

 بها في دستور دولتـه أو       المعترف لحماية نفسه من األعمال التي تنتهك حقوقه األساسية       
 أشخاص يعملون أثناء تـأديتهم      االنتهاكقوانينها أو في هذه االتفاقية، حتى لو ارتكب ذلك          

  ."واجباتهم الرسمية

  :على أن) ٦ (٧وتنص المادة 
 تفصل، دون إبطاء، فـي      مختصةلكل شخص يحرم من حريته حق الرجوع إلى محكمة          "

. تأمر باإلفراج عنه إذا كان توقيفه أو احتجازه غير قـانوني           احتجازه، و  أو توقيفهقانونية  
 التي تجيز قوانينها لكل من يعتقد أنه مهدد بالحرمان من حريتـه أن              األطرافوفي الدول   
 مختصة لكي تفصل في قانونية ذلك التهديد، ال يجـوز أن يقيـد هـذا                محكمةيرجع إلى   
  ."التدابيرعنه حق االستفادة من هذه  ذي المصلحة أو من ينوب فطرولل. يلغىالتدبير أو 

تعتبر عن الوضع اإلجرائي    "، خلصت المحكمة إلى أن هذه المادة        )١ (٢٥وفيما يخص المادة    
، وهو وسيلة انتصاف بسيطة وفورية الغرض منها هو حماية كل الحقوق            ’ حق الحماية ’المعروف باسم   

أنه يمكن تطبيقها   "وعليه فإن من الجلي     ." فاقيةالمعترف بها في دساتير وقوانين الدول األطراف وفي االت        
بوصفها حقوقا ال يجوز تعطيلها     ) ٢ (٢٧كذلك على الحقوق التي وردت اإلشارة إليها صراحة في المادة           

" حـق الحمايـة   "ليست سوى عنصر واحد من الوضع المسمى        ) ٦ (٧ والمادة   ١٢٧."في حاالت الطوارئ  
 في حماية حق الشخص في الحياة       المثول أمام القضاء  ق بأهمية    وفيما يتعل  ١٢٨).١ (٢٥الذي تكفله المادة    

  :والسالمة البدنية، أعلنت المحكمة أنه
 لكي يحقق المثول أمام القضاء الغرض المرجو منه، وهو التحديد القضائي لشرعية             -٣٥"

االحتجاز، يلزم مثول الشخص المحتجز أمام قاض أو محكمة مختصة بالوالية القضـائية             
ا يؤدي المثول أمام القضاء دورا حيويا في كفالة احترام حياة الشخص وسالمته             وهن. عليه

البدنية ومنع اختفائه أو عدم الكشف عن مكان احتجازه وحمايته من التعـذيب أو غيـره                
  . أو الحاطة بالكرامةةالمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني

ص في هذه القارة في العقود األخيرة،  ويدعم هذه النتيجة وقائع تجارب بعض األشخا-٣٦
وبخاصة حاالت االختفاء والتعذيب والقتل التـي ارتكبتهـا أو تغاضـت عنهـا بعـض                

وقد أثبت هذه التجربة مرارا أن الحق في الحياة وفـي المعاملـة اإلنسـانية               . الحكومات
  ١٢٩."معرض للتهديد كلما علق جزئيا أو كليا الحق في المثول أما القضاء

 من بين وسائل    ’وحق الحماية ’الحق في المثول أمام القضاء      أن  "تخلصت المحكمة   ولذلك اس 
) ٢ (٢٧ تعطيلها بموجب المـادة      راالنتصاف القضائية التي تعد أساسية لحماية مختلف الحقوق المحظو        

  ١٣٠."والتي، فضال عن ذلك، تعمل على صون الشرعية القانونية في المجتمع الديمقراطي
 من االتفاقية، حكمت المحكمة كذلك بأن عدم وجود وسيلة     ٢٥ من المادة    ١وفيما يخص الفقرة    

ويجب . فعالة لالنتصاف من أي انتهاك يقع ألي حق مكفول بموجب االتفاقية هو في ذاته انتهاك لالتفاقية               
                                                           

  .٣١، الفقرة ٤٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٦
  .٣٢، الفقرة ٤٣ إلى ٤٢ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٢٧
  .٣٤، الفقرة ٤٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٨
  .٣٦ إلى ٣٥، الفقرتان من ٤٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٢٩
  .، والتشديد مضاف٤٢، الفقرة ٤٨ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٠
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ومتى ثبت أنها وهمية بسبب الظروف العامة السائدة في البلد، بل           " فعالة حقا "أن تكون وسيلة االنتصاف     
 وفـي الظـروف العاديـة، فـإن هـذه           ١٣١."في الظروف الخاصة لقضية معينة، فهي ال تعتبر فعالة        و

  :على أن المحكمة ترى أنه." تنطبق على جميع الحقوق المعترف بها في االتفاقية"االستنتاجات 
مهما كان نطاقهـا أو مسـماها فـي القـانون           -يجب أن نفهم أيضا أن إعالن حالة الطوارئ       "

مكن أن يستتبع قمع أو وقف سريان الضمانات القضائية التي تقتضيها االتفاقية من الـدول                ال ي  -الداخلي
  ١٣٢."األطراف لحماية الحقوق التي ال تخضع للتعطيل أو التعليق في حالة الطوارئ

 ٨مفهوم اإلجراءات القانونية الواجبة الوارد في المـادة         "وفضال عن ذلك، ترى المحكمة أن       
أن يفهم بأنه ينطبق أساسا على كل الضمانات القضائية المشار إليهـا فـي االتفاقيـة                من االتفاقية ينبغي    

 باالقتران مـع    ٨ وعند قراءة المادة     ١٣٣." من االتفاقية  ٢٧األمريكية حتى أثناء التعليق الذي تحكمه المادة        
  من االتفاقية) ٢ (٢٧ و٢٥و) ٦ (٧المادتين 

 الواجبة ال يمكن تعليقها في الحاالت االستثنائية  فإننا نستنتج أن مبادئ اإلجراءات القانونية     "
ألنها شروط الزمة لكي تعتبر المؤسسات اإلجرائية التي تحكمهـا االتفاقيـة ضـمانات              

وتنطبق هذه النتيجة بمزيد من الوضوح على الحق في المثول أمام القضاء وحق             . قضائية
  ١٣٤."تخضع للتعطيلالحماية الذين ال غنى عنهما لحماية حقوق اإلنسان التي ال 

  :وأشارت المحكمة في فقرة توجز استنتاجاتها األساسية بشأن مسألة الضمانات القضائية إلى أن
الضمانات القضائية األساسية لحماية حقوق اإلنسان غير الخاضعة للتعطيـل بمقتضـى            "

من االتفاقية هي تلك الضمانات التي تشير إليها االتفاقيـة صـراحة فـي              ) ٢ (٢٧المادة  
 وعلـى ضـوء المبـادئ       ٨عند النظر إليهما في إطار المادة       ) ١ (٢٥و  ) ٦( ٧لمادتين  ا

المعلنة فيها وكذلك الضمانات الالزمة لصون حكم القانون حتى في الحاالت االسـتثنائية             
  ١٣٥."التي تنشأ عن تعليق الضمانات

ي خلصت فيهـا     الت نييرا أليغريا وآخرين  وطبقت هذه المعايير التفسيرية فيما بعد على قضية         
 المكفول بموجب   في المثول أمام القضاء   المحكمة إلى أن بيرو قد أضرت بثالث أشخاص بانتهاكها للحق           

وفي هـذه   . من االتفاقية األمريكية  ) ٢ (٢٧فيما يتعلق بالحظر المنصوص عليه في المادة        ) ٦ (٧المادة  
تا إلى تعليق ضمني إلجـراءات      تحولت سيطرة ووالية القوات المسلحة على سجن سان بوتيس        "القضية،  

 بموجب المراسيم العليا التي فرضت حالة الطـوارئ وحالـة المنطقـة العسـكرية               المثول أمام القضاء  
وأقيمـت  .  وأسفر إخماد حالة شغب في السجن المعني عن وفاة العديد من نزالء السـجن              ١٣٦.المحظورة
.  وسجينين آخرين اختفيا في أعقاب الشـغب        أليغريا - نيابة عن السيد نييرا    المثول أمام القضاء  إجراءات  

 مقدمي االلتماس لم يثبتوا تعرض زمالئهـم لالختطـاف   أنومع ذلك، لم يلتفت إلى أمر اإلحضار بحجة        
أحداثا من هذا القبيل تخرج عن نطـاق         "وأن المحاكم العسكرية قد قامت بإجراء تحقيق في الحادث          وأن

  ١٣٧."المثول أمام القضاء إجراءات نصوص

                                                           
١٣١  I-A Court HR, Advisory Opinion OC-9/87 of October 6, 1987, Judicial Guarantees in States of Emergency (arts. 27(2), 25 

and 8 of the American Convention on Human Rights), Series A, No. 9, p. 33, para. 24.  
  .٢٥، الفقرة ٣٤ إلى ٣٣ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٣٢
  .٢٩، الفقرة ٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٣
  .٣٠، الفقرة ٣٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٤
  .٣٨، الفقرة ٣٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٥
١٣٦  I-A Court HR, Neira Alegría et al. Case, judgment of January 19, 1995, OAS doc. OAS/Ser.L/V/III.33, doc. 4, Annual Report 

of the Inter-American Court of Human Rights 1995, p. 60, para. 84.  
 I-A Court HR, Suárez  من االتفاقية األمريكية، انظر أيضا٢٥و) ٦(٧وبخصوص انتهاك المادتين . ٧٩، الفقرة ٥٩ المرجع نفسه، الصفحة ١٣٧

Rosero case, judgment of November 12, 1997, Series C, No. 35, pp 72-75, paras. 57-66.  
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 القانون الدولي لحقوق اإلنسان يجب ضمان مبدأ الشرعية القانونية وحكم القانون في
العهد (في كل األوقات، بما في ذلك في حاالت الطوارئ العامة التي تتهدد حياة األمة 

ويعني  .)االتفاقية األمريكية(أو أمن أو استقالل الدولة ) الدولي واالتفاقية األوروبية
 سلوك الدولة واألفراد على السواء في النظام الدستوري الذي ذلك أن القانون ينظم

  . تراعى فيه حقوق اإلنسان وحرياته األساسية
. البد من توفير الحماية الكاملة للحقوق غير القابلة للتعطيل في حاالت الطوارئ

سبل انتصاف داخلية وتحقيقا لهذه الغاية يجب على الدول في كل األوقات أن توفر 
يح للضحايا المزعومين الدفاع عن حقوقهم أمام المحاكم الداخلية أو غيرها  تتفعالة

وال يجوز اتخاذ أي تدابير تقييدية، بغض النظر عن . من السلطات المستقلة والمحايدة
  .قانونيتها، لتقويض كفاءة تلك السبل

 حق مطلق بمقتضى العهد الدولي والحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة ه
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في الحاالت التي قد تسفر فيها اإلجراءات الجنائية 

ويجب أن تراعي تلك التدابير في كل األوقات جميع . عقوبة اإلعدامعن فرض 
 من العهد والتي ال يجوز كذلك ١٤الضمانات اإلجرائية الواجبة الواردة في المادة 

طبيعة الحال أال تتنافى مع حظر القانون ويجب أيضا ب. تعطيلها في أية ظروف
  . من العهد١٥الجنائي الرجعي المحدد في أحكام عدم التعطيل الواردة في المادة 

على المستوى األمريكي، يجب أن تكون تدابير االنتصاف الداخلية الالزمة لكفالة 
المثول الحق في ، مثل قضائيالتمتع الكامل بالحقوق غير القابلة للتعطيل ذات طابع 

 تمبادئ اإلجراءا ويجب أن تحترم اإلجراءات المعنية ،أمام القضاء وحق الحماية
 كذلك تعطيل هذه المبادئ بأي حال من األحوال بموجب زوال يجو. القانونية الواجبة

 .االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان

  

 الحقوق القابلة للتعطيل وشرط الضرورة القصوى  .٤

من االتفاقية األوروبية مبـدأ التناسـب       ) ١ (١٥من العهد الدولي والمادة     ) ١ (٤تضع المادة   
الصارم الذي يعني أنه في حاالت الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة يجوز للدولة غيـر المتقيـدة أن                   

 ١قـرة   وبموجب الف ." في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع     "تتخذ تدابير تخالف التزاماتها القانونية فقط       
بالقـدر  " من االتفاقية األمريكية، يجوز للدولة المعنية أن تتخذ تدابير من هذا القبيل فقـط                ٢٧من المادة   

 ٢٧على أن تحديد عنصر المدة فـي المـادة          ."  تقتضيهما ضرورات الوضع الطارئ    اللذينوخالل المدة   
ـ           )٠١ ل شـرط الضـرورة   ، كما هو موضح أدناه، ال يضيف أي شيء جوهري لما ينطوي عليـه بالفع

  كلتـا  وأخيرا، تنص . من االتفاقية األوروبية  ) ١ (١٥من العهد والمادة    ) ١(٤الصارمة الوارد في المادة     
 والمادة واو من الميثاق االجتمـاعي األوروبـي         ١٩٦١ من الميثاق االجتماعي األوروبي لعام       ٣٠المادة  
على أضيق الحـدود التـي يتطلبهـا        "ية  على أنه يجب أن تقتصر أي تدابير تقييد       ) المنقح (١٩٩٦لسنة  
  ."الوضع
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  النهج التفسيري العام  ١-٤
  

  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ١ (٤المادة  ١-١-٤
شرطا أساسيا ألي تدابير    "الحظت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن مبدأ التناسب الصارم يعد           

حالة الطوارئ ونطاقها الجغرافي ونطاقها المـادي وأي تـدابير          بمدة  "وأنه شرط يرتبط    ." تخالف العهد 
ومن الواضح أن تعطيل بعض االلتزامـات المترتبـة         . أخرى للتعطيل يلتجأ إليها بسبب حالة الطوارئ      

بموجب العهد يختلف عن التحديدات أو القيود المسوح بها حتى في األوقات االعتيادية بموجب العديد من                
ن االلتزام بقصر أي تعطيل على أضيق الحدود التي يتطلبها الوضـع يبـرز مبـدأ                على أ . أحكام العهد 

  : وإضافة إلى ذلك، تشير اللجنة إلى أن١٣٨."التناسب المشترك بين سلطات التعطيل وسلطات التقييد
مجرد التعطيل المسوح به لحكم معين والذي قد تبرره في حد ذاته مقتضيات الوضـع ال                "

أن التدابير المحددة المتخذة أيضا بمقتضى التعطيـل هـي فـي            يغني عن اشتراط إثبات     
وسوف يكفل ذلك من الناحية العملية أن كل حكم من أحكـام            . الحدود التي يتطلبها الوضع   

  ١٣٩."العهد، مهما كانت شرعية تعطيله، ينطبق تماما على سلوك الدولة الطرف

ال يمكن أن   ) ٢ (٤واردة في المادة    وإضافة إلى ذلك، فإن قائمة الحقوق غير القابلة للتعطيل ال         
 إلثبات جواز التعطيل غير المحـدود       بالضدتبرر، حتى في حالة وجود خطر يهدد حياة األمة، االحتجاج           

االلتزام القانوني بأن تقتصر كل حاالت التعطيل علـى أضـيق           "للحقوق غير الواردة في هذا الحكم ألن        
راف واللجنة على السواء واجب إجراء تحليل دقيق بموجب         الحدود التي يتطلبها الوضع يحدد للدول األط      

  ١٤٠."كل مادة من مواد العهد استنادا إلى تقييم موضوعي للحالة الفعلية
ويتضح من هذه العبارة أن اللجنة ستقوم بإجراء تقييمها الخـاص للضـرورة القصـوى ألي      

، وهـي   للي سيلفا وآخـرين   يالندينقضية  وبذلك تؤكد اللجنة الرأي المعتمد في       . تدابير تقييدية يتم اتخاذها   
وعلى الرغم من أن وقائع تلـك القضـية   . القضية التي نظرت فيها اللجنة في السنوات األولى من عملها      

التي تعلقت بفرض قيود شديدة على الحقوق السياسية ألفراد جماعات سياسية معينة لم تبحث في نهايـة                 
ت اللجنة بحثا افتراضيا للضـرورة الصـارمة للتـدابير           من العهد، فقد أجر    ٤المطاف بمقتضى المادة    

   ١٤١.المطعون فيها على افتراض وجود حالة طوارئ في أوروغواي
وأثارت اللجنة في مختلف المناسبات الشكوك حول مسألة عدم التعارض مع شرط التناسـب              

بـالغ  "ا أعربت عن    ومثال ذلك أنه  . الصارم عند النظر في التقارير الدورية المقدمة من الدول األطراف         
بأن تعيد الحكومة   "وأوصت  " قلقها الستمرار حالة الطوارئ في إسرائيل والتي بدأ سريانها منذ االستقالل          

النظر في ضرورة التجديد المستمر لحالة الطوارئ بغرض التضييق قدر المستطاع من نطاقها وانطباقها              
جنة على وجه الخصوص إلى أن بعض المواد        وأشارت الل ." اإلقليمي وما يقترن بذلك من تعطيل للحقوق      

في أضيق الحدود التي يتطلبهـا      " تعطيلها بأي حال من األحوال وأن بعضها يجوز تعطيله فقط            زال يجو 
 ووجهت انتقادات ألسبانيا والمملكة المتحدة، من بين بلدان أخرى، بسـبب إطالتهمـا ألمـد                ١٤٢."الوضع

في حالة أسبانيا، ساور اللجنة قلق، على سبيل المثال، إزاء          و. تدابير الطوارئ وإفراطهما في استخدامها    
 من الدستور وإزاء الظروف التـي       ٥٥ من المادة    ٢تعليق حقوق اإلرهابيين المشتبه فيهم بموجب الفقرة        "

                                                           
  .٤، الفقرة ٢٠٣، الصفحة ) المجلد األول (a/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة في وثيقة األمم المتحدة، ٢٩ التعليق العام رقم ١٣٨
  . المرجع نفسه١٣٩
  .٦، الفقرة ٢٠٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٠
الوثائق الرسمية للجمعية ، وثيقة األمم المتحدة، )١٩٨١أبريل / نيسان٨اآلراء المعتمدة في  (الندينيللي سيلفا وآخرون. ي،  R.8/34 البالغ رقم ١٤١

  .٤-٨، الفقرة ١٣٣ ، الصفحة A/36/40، العامة
  .٣٠٧، الفقرة ٤٧ ، الصفحة A/53/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٤٢
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وأما في حالة المملكة المتحدة، فقد أعربت اللجنة عن قلقهـا إزاء            ." أثارت ما يعتبر تشريع طوارئ دائم     
 الشـمالية،   أيرلنـدا فـي   " فرطة التي تتمتع بها الشرطة بموجب قوانين مكافحة اإلرهـاب         السلطات الم "
تدابير الطوارئ الكثيرة وتطـاول     "و." والقواعد غير المقيدة الستعمال األسلحة النارية من جانب الشرطة        "

   ١٤٣."أمد تطبيقها
 ألي تدابير   اني والمادي المكاني والزم وتبين هذه األمثلة القليلة اهتمام اللجنة الواضح بالمدى         

  .طوارئ تتخذها الدول األطراف
  

  من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان) ١ (٢٧المادة  ٢-١-٤
، رأت محكمـة البلـدان      المثول أمام القضاء في حاالت الطوارئ     في رأيها االستشاري بشأن     

  :األمريكية لحقوق اإلنسان أنه
تتناول مختلف الحاالت وبالنظر، فضال عن      ] اقيةمن االتف ) [١ (٢٧بالنظر إلى أن المادة     " 

الحدود التي  "ذلك، إلى أن التدابير التي قد تتخذ في أي من هذه الطوارئ البد أال تتجاوز                
، فمن الواضح أن ما قد يسمح به في حالة طوارئ بعينها قـد ال يكـون                 "يتطلبها الوضع 

يتخذ من تدابير للتعامـل     وفضال عن ذلك، تعتمد مشروعية ما       . مشروعا في حالة أخرى   
على طبيعة الطوارئ   ) ١ (٢٧مع كل واحدة من الحاالت الخاصة المشار إليها في المادة           

  ١٤٤."وشدتها وانتشارها وسياقها الخاص وعلى التناسب المقابل ومعقولية التدابير

عامل  أداة مرنة للت٢٧وبعبارة أخرى يعتبر الحق في اللجوء إلى تدابير التعطيل بموجب المادة 
ويلزم عن ذلك أن تعطيل  . مع حاالت الطوارئ بغرض العودة باألوضاع في المجتمع إلى الحالة الطبيعية          

المواد التي ال يمكن أن تساعد على استعادة السالم والنظام والديمقراطية يعد غيـر مشـروع بموجـب                  
  .االتفاقية

األمريكيـة كـذلك أن     وفي الرأي االستشاري المشار إليه أعاله، أعلنـت محكمـة البلـدان             
وأن أي  " يجب تحديدها بدقة في قرار إعالن حالـة الطـوارئ         "اإلجراءات التي تتخذها السلطات العامة      

يعتبر أيضا غير مشروع برغم وجـود حالـة         "إجراء يتعدى الحدود المطلوبة للتعامل مع حالة الطوارئ         
حة تعليق الضمانات بدون االلتزام      وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى أنه، بالنظر إلى عدم ص          ١٤٥."الطوارئ

  بالشروط السالفة الذكر، 
يلزم عن ذلك أن التدابير المحددة المنطبقة على الحقوق والحريات المعلقة قد ال              ...-٣٩"

ويقع هذا االنتهاك مثال إذا خرقت التدابير المتخذة        . تشكل أيضا انتهاكا لتلك المبادئ العامة     
 أو إذا تجاوزت الحدود الزمنية المعينة أو إذا كـان مـن             النظام القانوني لحالة الطوارئ   

الواضح أنها غير منطقية أو غير ضرورية أو غير متناسبة أو إذا أسيء استعمال السلطة               
  .أو انتهك في اعتماد تلك التدابير

 وإذا كان األمر كذلك، فيلزم عن ذلك أنه من المقبول تماما للنظام القضـائي القـائم                 -٤٠
تقل في أي نظام يخضع لحكم القانون أن يمارس رقابة على مشـروعية تلـك               بذاته والمس 

التدابير عن طريق التحقق، مثال، مما إن كان االحتجاز القائم على أساس تعليق الحريـة               

                                                           
  ).المملكة المتحدة (٤١١، الفقرة ١٠٢، والصفحة )أسبانيا (١٨٣، الفقرة ٤٥، الصفحة A/46/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة المتحدة، وثيقة األمم ١٤٣
١٤٤  I-A Court HR, Advisory Opinion OC-8/87, January 30, 1987, Habeas Corpus in Emergency Situations (arts. 27(2), 25(1) 

and 7(6) American Convention on Human Rights), Series A, No. 8, p. 39, para. 22.  
  .٣٨، الفقرة ٤٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٥
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وفي هذا السياق يكتسـب  . الشخصية ال يتنافى مع التشريع المصرح به في حالة الطوارئ       
   ١٤٦."دا بالغ األهميةالحق في المثول أمام القضاء بعدا جدي

  
  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان) ١(١٥المادة  ٣-١-٤

بحثت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان اتساق تدابير التعطيل مع الشرط الذي يقضي بـأن              
فيما يتعلـق باسـتعمال سـلطات االعتقـال         " في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع     "تكون هذه التدابير    

هامش عـريض   " على أنه وفقا لألحكام القضائية الخاصة بالمحكمة، ينبغي إتاحة           ١٤٧. الخاصة واالحتجاز
حالة طوارئ عامة تهدد حياة     "للسلطات الوطنية ليس فقط لتقرير ما إن كانت الدولة تواجهها           " من التقدير 

   ومع ذلك،١٤٨."طبيعة ونطاق التعطيل الالزم لتفاديها"بل وكذلك للبت في " األمة
، من بين جملة أمـور    وللمحكمة أن تقرر،    . تع الدول المتعاقدة بسلطة مطلقة للتقدير     ال تتم "

وهكـذا فـإن الهـامش      . األزمة" أضيق الحدود التي تتطلبها   "ما إن كانت الدول قد تعدت       
وفي الوقت ذاته، يجب علـى المحكمـة عنـد          ...الداخلي للتقدير يقترن بإشراف أوروبي    

ام المالئم للعوامل ذات الصلة من قبيل طبيعـة الحقـوق           ممارسة إشرافها أن تولي االهتم    
  ١٤٩."المتأثرة بالتعطيل والظروف المفضية إلى حالة الطوارئ ومدة هذه الحالة

 خاصا لألسانيد المقدمة من الحكومـات لصـالح         االوقت الذي تولي فيه المحكمة اهتمام     في  و
التعطيل، تقوم المحكمة في الواقع بالبحث تفصيليا، كما سنبين أدناه، في مسـألة الضـرورة المزعومـة                 

  . لتدابير التعطيل، بما في ذلك مسألة الضمانات ضد االنتهاك

لبها اإلنسان أضيق الحدود التي يتطيجب أال يتجاوز تعطيل االلتزامات بحقوق 
" مع مقتضيات الوضع"ويعني ذلك أنه البد للتدابير ذات الصلة أن تتناسب . الوضع

  .من حيث التطبيق اإلقليمي ومحتواها المادي ومدة سريانها
 تعتبر تدابير التعطيل التي تتجاوز شرط الضرورة القصوى غير مشروعة وينبغي 

  .وقات االعتياديةالحكم عليها في ضوء المعايير القانونية المنطبقة في األ
هيئات الرصد الدولية لها حق وعليها واجب في إجراء تقييم مستقل خاص بها 

  . القصوى ألي تدابير تقييدية تتخذها الدول األطرافةللضرور
" بهامش تقدير عريض"تتمتع الدول المتعاقدة في االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 

عنية، وهو رغم ذلك هامش تقدير مصحوب في تقدير الضرورة القصوى للتدابير الم
 .بإشراف أوروبي

  

                                                           
  .٤٠ إلى ٣٩، الفقرتان من ٤٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٤٦
١٤٧ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 79, para. 211.  
١٤٨  Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 79, para. 207; Eur. 

Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, p. 49, para. 
43; and Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, Judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2280, para. 68.  

١٤٩  Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, pp. 49-
50, para. 43; and Eur. Court HR, Case of Aksoy v. Turkey, Judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2280, para. 68.  
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  الحق في تدابير انتصاف فعالة  ٢-٤
 مـن   ٢٥ من المادة    ٣ أن الفقرة    ٢٩تشير اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التعليق العام رقم          

  ."م العهدتقتضي من الدولة الطرف في العهد أن توفر سبل تظلم فعالة من أي انتهاك ألحكا"العهد الدولي 
 ٢وال يرد هذا الشرط في قائمة األحكام غير القابلة للتعطيل المنصوص عليها في الفقرة               "

بل وإذا قامت   .  ولكنها تشكل التزاما متأصال في العهد ككل بموجب المعاهدة         ٤من المادة   
الدولة الطرف، أثناء حالة طوارئ، وفي أضيق الحدود التي يتطلبهـا الوضـع، بإدخـال               

على األداء العملي لإلجراءات التي تنظم سبل االنتصاف القضائية أو غيرها من            تعديالت  
سبل االنتصاف، فالبد للدولة الطرف أن تتقيد بااللتزام األساسي المترتب عليها بموجـب             

  ١٥٠." من العهد لتوفير وسيلة انتصاف فعالة٢ من المادة ٣الفقرة 

سبل انتصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق      وبعبارة أخرى، تظل الدولة ملزمة قانونا بتوفير        
اإلنسان، بمن فيهم األشخاص الذين يقعون ضحايا للتطبيق المفرط أو غير السليم لتدابير الطوارئ، حتى               
في الحاالت التي تخلص فيها الدولة الطرف إلى وجود خطر يتهدد حياة األمة ويقتضي تعطيل التزاماتها                

  .المترتبة عليها بموجب العهد
لعدم وجود ضمانات وسبل انتصاف فعالة لألفراد أثناء حاالت         "لك أعربت اللجنة عن قلقها      وبذ

تحدد في التشريع سبل انتصاف فعالـة       "في غابون وأوصت بأنه ينبغي على الدولة الطرف أن          " الطوارئ
ة فـي    وشددت اللجنة أيضا على أن األحكام الدستورية والقانوني        ١٥١."تكون سارية أثناء حاالت الطوارئ    

   ١٥٢." من العهد٤ينبغي أن تكفل قيام المحاكم برصد التقيد بالمادة "كولومبيا 
 أعلنت محكمة البلـدان     ،الضمانات القضائية في حاالت الطوارئ    وفي رأيها االستشاري حول     

التي ينبثق منها االشتراط العام الذي      ) ١ (٢٧األمريكية في معرض تعليقها على تدابير التعطيل أن المادة          
بضرورة وجود وسيلة مالئمة لمراقبة التدابير المتخذة في أي حالة طوارئ حتى تتناسـب مـع                "قضي  ي

  ١٥٣."االحتياجات وحتى ال تتعدى الحدود الصارمة التي تفرضها االتفاقية أو التي تنبثق عنها
أن إعـالن  "وفيما يخص الحقوق التي تعلق أو تعطل، قررت المحكمة بما ال يدع مجاال للشك        

 ال يمكن أن يستتبع قمع أو وقف سريان         -مهما كان نطاقها أو مسماها في القانون الداخلي       -الطوارئحالة  
وبعبارة أخـرى،   ." الحقوق] تلك[الضمانات القضائية التي تقتضيها االتفاقية من الدول األطراف لحماية          

مكـن إخضـاعها    البد من صون الضمانات القضائية األساسية لفعالية الحقـوق والحريـات التـي ال ي              "
  ١٥٤."للتعطيل

*****  
 أدناه مسألة الضمانات ضد فرط أو إسـاءة اسـتعمال تـدابير             ٣-٤وسوف نتناول في القسم     

الطوارئ على المستوى األوروبي نظرا الرتباطها الوثيق بشرط الضرورة الصارمة الستعمال سـلطات             
  .االعتقال واالحتجاز الخاصة

                                                           
  .١٤، الفقرة ٢٠٦، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٥٠
  .١٠، الفقرة ٤٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٥١
  .٣٠١، الفقرة ٤٩ إلى ٤٨، الصفحتان من )المجلد األول (A/52/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٥٢
١٥٣  I-A Court HR, Advisory Opinion OC-9/87 of October 6, 1987, Judicial Guarantees in States of Emergency (arts. 27(2), 25 

and 8 of the American Convention Human Rights), Series A, No. 9, p. 31, para. 21.  
 ,I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al. Case, judgment of May 30؛ ٣٩، الفقرة ٣٩ والصفحة ٢٥، الفقرة ٣٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٤

1999, Series C, No. 52, pp. 215-216, para. 186.  
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الطوارئ التزامها القانوني بتوفير تدابير على الدول أن تنفذ بالكامل في حاالت 
داخلية فعالة للتظلم من انتهاكات حقوق اإلنسان التي لم تعطل، بما في ذلك الحقوق 

  .غير القابلة للتعطيل التي يجب ضمانها في كل األوقات
على الدول في حالة التجائها إلى تعطيل التزاماتها المترتبة عليها بمقتضى معاهدات 

ان أن توفر تدابير انتصاف فعالة بغرض تقدير الضرورة الصارمة حقوق اإلنس
 .لتدابير الطوارئ ولمنع وقوع انتهاكات عموما وفي أي قضية معينة على السواء

  

  الحق في الحرية والصالحيات الخاصة لالعتقال واالحتجاز  ٣-٤
يوعا للتصـدي   يعتبر استعمال الصالحيات الخاصة لالعتقال واالحتجاز أحد أكثر الوسائل ش         

ويمكن في بعض األحيان أن تكون هذه التدابير بعيدة المدى حيث قد تشـمل القضـاء                . لحاالت األزمات 
على المراجعة القضائية لمشروعية اإلجراء المتخذ وكذلك االحتجاز أو االعتقال لمدة طويلـة ممـا قـد                 

 تهم منسوبة إلـيهم أمـام       يتسبب في حرمان األشخاص المجردين من حريتهم من إمكانية النظر في أي           
ومن وجهة النظر القانونية ال يوجد اتساق في        . محكمة مستقلة ومحايدة تطبق الضمانات القانونية الواجبة      

الوضع على المستوى الدولي حيث يبدو في ظاهر األمر أن المحكمة األوروبية مستعدة لتجاوز ما ذهبت                
مة البلدان األمريكية لحقـوق اإلنسـان فـي اسـتبعاد           إليه اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أو لجنة ومحك       

على أن التطورات القانونية في هذا الصدد قد تسير نحو اتبـاع            . المراجعة القضائية في أوقات األزمات    
  . نهج أكثر اتساقا

*****  
بأي حـال مـن     "أعلنت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان صراحة أنه ال يجوز للدول األطراف            

 من العهد لتبرير انتهاك القانون اإلنساني أو القواعد القطعية للقانون الدولي            ٤رع بالمادة   األحوال أن تتذ  
 وكما الحظنا في القسم الفرعي السـابق فـإن          ١٥٥."من خالل الحرمان التعسفي من الحرية     …وذلك مثال 

لزم عـن   وي. اللجنة أعلنت بنفس الحسم أن الحق في وسيلة تظلم فعالة يجب صونه أثناء حالة الطوارئ              
لهم حق في وسـيلة     " في حاالت الطوارئ التي تهدد حياة األمة      "ذلك أن األشخاص المجردين من حريتهم       

وبعبارة أخرى، البد لتدابير االنتصاف القانونية،      . تظلم فعالة للطعن في مشروعية االعتقال أو االحتجاز       
سألة المهمة كانت اللجنة أكثـر      وبخصوص هذه الم  . ، أن تتاح فعليا في كل األوقات      أوامر اإلحضار مثل  

وهو االسم الذي كانت    (وضوحا في ردها على لجنة األمم المتحدة الفرعية لمنع التمييز وحماية األقليات             
  :المتعلق باقتراح وضع مشروع بروتوكول اختياري ثالث للعهد) تعرف به آنذاك

رض قيود على الحق    إن اللجنة مقتنعة بأن الدول األطراف تدرك عموما أنه ينبغي عدم ف           "
وإضافة إلى ذلك، ترى اللجنة     .  في حاالت الطوارئ   المثول أمام القضاء وحق الحماية    في  

 عنـدما تفهمـان     ٩ من المادة    ٤ و ٣أن وسائل االنتصاف المنصوص عليها في الفقرتين        
واللجنة، إذ تضـع ذلـك فـي        .  هي وسائل متأصلة في العهد ككل      ٢باالقتران مع المادة    

عتقد بوجود خطر كبير في أن مشروع البروتوكول االختياري الثالث المقترح           اعتبارها، ت 
 من  ٩قد يدعو الدول األطراف ضمنا إلى االعتقاد بأن لها حق في التحلل من أحكام المادة                

وبذلك قـد   . العهد أثناء حاالت الطوارئ إذا لم تصدق على البروتوكول االختياري الثالث          

                                                           
  .١١، الفقرة ٢٠٥، الصفحة )المجلد األول (A/56/49، الوثائق الرسمية للجمعية العامةحدة،  وثيقة األمم المت١٥٥
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ير مستحب في االنتقاص من حماية األشخاص المحتجزين        ينطوي البروتوكول على أثر غ    
  ١٥٦."أثناء حاالت الطوارئ

ويتضح بجالء من مختلف تصريحات اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن الضمانات 
 يجب إنفاذها بفعالية في كل األوقات، بل وفي حاالت ٩ من المادة ٤ و٣الواردة في الفقرتين 

 يقدم "وتشمل هذه الضمانات على وجه الخصوص الحق في أن. الطوارئ التي تهدد حياة األمة
الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا 

حرم من حريته بالتوقيف أو "وحق كل شخص ) ٩ من المادة ٣الفقرة " (مباشرة وظائف قضائية
صل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، الرجوع إلى محكمة لكي تف] في [االعتقال

ولالطالع على ). ٩من المادة  ٤الفقرة " (وتأمر باإلفراج عنه إذا كان االعتقال غير قانوني
حقوق اإلنسان واالعتقال واالحتجاز السابق "تفسير هذه األحكام، انظر الفصل الخامس المعنون 

  ."للمحاكمة واالحتجاز اإلداري
*****  

 يتعلق بحماية الحق في الحرية واألمن بمقتضى االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان، فإن             وفيما
في وقت  "الوضع القانوني واضح بالنظر إلى أنه، في حالة استخدام سلطات استثنائية للتوقيف واالحتجاز              

، لكل شخص   "هانسواهما من الحاالت الطارئة التي تهدد استقالل الدولة أو أم         الحرب أو الخطر العام أو      
الحق في المثول أمام القضاء والحـق فـي         خاضع لها حق غير مشروط في وسيلة تظلم فعالة في شكل            

من االتفاقية، لحماية الحقوق التي ال يمكن تعطيلها وفقا         ) ١ (٢٥و  ) ٦ (٧كما تكفلهما المادتان    . الحماية
ف واالحتجاز االستثنائية هي نفسها مسموح      وإذا كانت سلطات التوقي   .  من االتفاقية  ٢٧ من المادة    ٢للفقرة  

 من االتفاقية فالبد كذلك من توافر تدابير انتصاف فعالة لألشـخاص            ٢٧ من المادة    ١بها بموجب الفقرة    
  . المجردين من حريتهم لتمكينهم من الطعن في موافقة التدابير المعنية لشرط الضرورة الصارمة

*****  
حكمة األوروبية لحقـوق اإلنسـان سـلطات التوقيـف          وعلى المستوى األوروبي، قبلت الم    

 الشمالية، بـدون  أيرلنداواالحتجاز االستثنائية البعيدة المدى، بما في ذلك االعتقال، فيما يتعلق بالحالة في             
، معقـدة ولـن      ضد المملكة المتحدة   أيرلنداوتعتبر هذه القضايا، مثل قضية      . إمكانية المراجعة القضائية  

  .فصل إال ملخصا موجزا للمسائل القانونية التي أثارتها تلك القضايانتناول في هذا ال
 خلصت المحكمة إلى أن السلطات االستثنائية الممنوحة لوزراء الدولة بموجب لوليس وفي قضية

من االتفاقية  ) ٣(ج و ) (١ (٥ تعتبر منافية للمادة     ١٩٤٠لسنة  ) التعديل(قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة      
ينفذ بغرض عرضه علـى السـلطة القانونيـة         ’لم  "ة ألن احتجاز السيد لوليس لمدة خمسة أشهر         األوروبي
 ووفقـا   ١٥٧.بموجب تلك األحكـام   ’ في غضون مدة معقولة   ’والواقع أنه لم يحاكم أثناء احتجازه       ’ المختصة

ام بتقديم كل ينطوي على التز) "٣(و) ج)(١(٥المقصود من المادة " المعنى الواضح والطبيعي"للمحكمة، فإن 
 إلى قاض للنظر في مسألة      )ج) (١(شخص موقوف أو محتجز في أي من الظروف المشار إليها في الفقرة             

 وحيث إن السيد لوليس لم يقدم في أي وقـت مـن             ١٥٨."حرمانه من الحرية أو للبت في موضوع الدعوى       
 من االتفاقية ولذلك قررت     ٥دة  األوقات إلى المحاكمة ألي من هذين الغرضين فإن احتجازه يعد انتهاكا للما           

 من االتفاقية، إلـى     ١٥ من المادة    ١المحكمة بحث ما إن كان هذا االنتهاك يمكن أن يستند، بموجب الفقرة             
  .١٩٥٧ في عام أيرلنداالسائد في " في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع"مبررات 

                                                           
ويرد أيضا الجزء األول . ١٢٠، المرفق السادس، الصفحة )المجلد األول (A/49/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة انظر وثيقة األمم المتحدة، ١٥٦

، الصفحتان من )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ولكن في الحاشية؛ انظر ،٢٩من هذا التصريح في التعليق العام رقم 
  . ’١’، الحاشية ٢٠٩ إلى ٢٠٨
١٥٧ Eur. Court HR, Lawless Case (Merits), judgment of 1 July 1961, Series A, No. 3, p. 53, para. 15.  
  .١٤، الفقرة ٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٥٨
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ى عدم وجود أي وسيلة     وبعد االطالع على وقائع وحجج أطراف القضية، خلصت المحكمة إل         
االحتجاز اإلداري لألفـراد المشـتبه فـي اعتـزامهم          "وعليه فإن   . أخرى يمكن بها التعامل مع الوضع     

 واسـتبعدت المحكمـة     ١٥٩."، رغم خطورته، إجراءا تقتضيه الظـروف      بداالمشاركة في أنشطة إرهابية     
  :الوسائل التالية في التعامل مع حالة الطوارئ

  ؛"أيرلنداي ال يساعد على كبح جماح الخطر المتعاظم الذي يهدد جمهورية تطبيق القانون العاد" 
  ؛"المحاكم الجزائية العادية أو حتى المحاكم الجزائية االستثنائية أو المحاكم العسكرية" 
جمع األدلة الالزمة إلدانة األشخاص المتورطين فـي أنشـطة الجـيش الجمهـوري األيرلنـدي                " 

بسـبب الطـابع العسـكري والسـري        "ية تكتنفها صعوبات بالغـة      وهي عمل " والجماعات المنشقة 
  ؛"واإلرهابي الذي تتسم به هذه الجماعات والخوف الذي أثارته بين السكان

 الشمالية واقتصـار أنشـطتها فـي        أيرلنداقيام هذه الجماعات بتنفيذ أنشطتها بشكل رئيسي داخل         " 
بر الحدود كان عائقا إضافيا لجمـع أداة          تقريبا على التحضير لهجمات مسلحة ع       أيرلنداجمهورية  

  ؛"كافية
إغالق الحدود كان سيؤدي إلى تبعات بالغة الخطورة للسـكان ككـل بمـا يتجـاوز مقتضـيات                  " 

  ١٦٠."الوضع
 كان  ١٩٤٠لسنة  ) المعدل(قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة      "والحظت المحكمة بعد ذلك أن      

: وهذه الضمانات هـي   ." ساءة تنفيذ نظام االحتجاز اإلداري    مرهونا بعدد من الضمانات الرامية إلى منع إ       
اإلشراف المستمر عليه من البرلمان وإنشاء لجنة احتجاز مؤلفة من عضو واحد من قوات الـدفاع                ) ١(

يحيل قضيته إلى تلك اللجنة التي      " أن   ١٩٤٠يمكن للشخص المحتجز بمقتضى قانون عام       ) ٢(وقاضيين؛  
يمكن للمحاكم العادية أن    ) ٣(؛  "ح اإلفراج عن الشخص المعني، ملزما للحكومة      يعتبر رأيها، إذا كان لصال    

 وأخيرا، أعلنت الحكومة على المأل أنها سـتفرج عـن أي            ١٦١."تجبر لجنة االحتجاز على تنفيذ وظائفها     "
تعهد باحترام الدستور والقانون وعدم االشتراك في أي نشاط غيـر           "شخص محتجز بموجب القانون إذا      

  ١٦٢".قانوني
 االحتجاز بدون محاكمة طبقا لقـانون       يبدو"وخلصت المحكمة إلى أنه، رهنا بتلك الضمانات،        

ورأت .  مـن االتفاقيـة    ١٥وفقا لمعنى المادة    "  إجراءا في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع       ١٩٤٠عام  
ورة المحكمة كذلك أن اإلجراء المعني، كما هو مطبق على السيد لـوليس، لـم يتجـاوز مبـدأ الضـر                   

  ١٦٣.الصارمة
 حـول    ضد المملكـة المتحـدة     أيرلنداوأثيرت تساؤالت مشابهة بعد ذلك بسنوات في قضية         

 أيرلندامختلف الصالحيات المعقدة التي استخدمتها المملكة المتحدة للتجريد من الحرية بدون محاكمة في              
) التوقيـف  (١١ من المـادة     ١والفقرة  ) التوقيف (١٠الشمالية والتي استندت أسسها القانونية إلى المادة        

) الحبس المؤقت واالحتجاز  (وقانون اإلرهاب   ) االعتقال (١٢والمادة  ) االحتجاز (١١ من المادة    ٢والفقرة  
وبدون الخـوض فـي تفاصـيل هـذه         ). التوقيف والحبس المؤقت واالحتجاز   (وقانون أحكام الطوارئ    

                                                           
  .، والشديد مضاف٣٦، الفقرة ٥٨المرجع نفسه، الصفحة  ١٥٩
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٦٠
  .٣٧، الفقرة ٥٨ االمرجع نفسه، الصفحة ١٦١
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٦٢
ولة الهوية، على الرغم من أن هيئة المحكمة كانت مجه. ، والتشديد مضاف٣٨ إلى ٣٧، الفقرتان من ٥٩ إلى ٥٨ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٦٣

 أعضاء أن ٦ أعضاء في مقابل ٨وفي اللجنة رأت أغلبية من . فقد انقسمت النتيجة اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان التي تعاملت من قبل مع القضية
لالطالع على فتوى و. وتوفر آراء األقلية حججا مفيدة لزيادة فهم تعقيدات قضية لوليس. االحتجاز اإلداري كانت تقتضيه بشدة متطلبات الوضع

 .Eur. Court HR, Lawless Case, Series B, 1960-1961, pp. 113-156اللجنة، انظر 
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في ارتكـاب   " اشتباه"ألشخاص مع عدم وجود      تسمح بتوقيف ا   ١٠السلطات، ينبغي اإلشارة إلى أن المادة       
تستخدم في بعض األحيان السـتجواب      "وكانت  " من أجل صون السالم والحفاظ على النظام      "جريمة فقط   

يضـر  ’أو نشاط   /و" جريمة"وتشترط المواد األخرى االشتباه في      ." الشخص المعني عن أنشطة اآلخرين    
إال علـى األفـراد     " اإلرهاب وقانون أحكام الطوارئ       ولم يطبق قانون   ١٦٤."بصون السالم أو حفظ النظام    

المشتبه في تورطهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أي عمل إرهابي، أي استعمال العنف تحقيقا لغايـات                 
  ١٦٥."سياسية أو لتنظيم أشخاص بغرض اإلرهاب

 ٥وخلصت المحكمة عموما إلى أن التدابير المطعون فيها قد انتهكت أحكام المـادة              
 لم تنفذ عمليات االحتجـاز بغـرض        )١(على التوالي حيث    ) ٤ (٥و) ٣ (٥و) ٢(٥و) ج) (١(

 لم يبلغ األشخاص المعنيين في العادة       )٢(تقديم المحتجز للمحاكمة أمام سلطة قانونية مختصة؛        
بـدون  "  تشـريع الطـوارئ    ذكر لهم بشكل عام أن التوقيف يتم بمقتضى       ] ولكن[بأسباب توقيفهم   
دون ’لم تنفذ التدابير المطعون فيها بغرض تقديم األشخاص المعنيين           ")٣(يل أخرى؛   تزويدهم بأي تفاص  

 بـل لـم يتمتـع األشـخاص الموقوفـون أو            )٤(؛  "’السلطة القانونية المختصة  ’للمحاكمة أمام   ’ إبطاء
ر في أثناء سـي  أو في اإلفراج عنهم     ’ تقديمهم للمحاكمة خالل مدة معقولة    ’إال بحق أقل في     "المحتجزون  

طعن أمـام المحكمــة     ’لم يتمتع األشخاص المعنيون بأي حق في تقديم          ")٥(؛   "اإلجراءات القضـائية 
 غيـر   م إن كـان حبســه     م، ولتأمر بإطالق سـراحه   م أقصـر مهلة في شـرعية حبسـه     فيلتفصل  
  ١٦٦"."’مشروع

 ١قـرة    يمكن تبريرها بموجب الف    ٥وعند بحث ما إن كانت تلك االنتهاكات التي وقعت للمادة           
 من االتفاقية األوروبية، نظرت المحكمة أوال فيما إن كان من الضروري الحرمـان مـن                ١٥من المادة   

وثانيا، عدم الوصول بالضمانات إلى المستوى المحدد في        .  ١٥ من المادة    ١الحرية بما يتنافى مع الفقرة      
  ٥.١٦٧ من المادة ٤ إلى ٢الفقرات من 

المملكة المتحدة لم تتجاوز حدود     "، خلصت المحكمة إلى أن      ٥ من المادة    ١وفيما يتعلق بالفقرة    
عندما رأت أن الحرمـان مـن الحريـة         ) ١ (١٥هامش التقدير المتروك للدول المتعاقدة بمقتضى المادة        

 ومـن   ١٦٨."١٩٧٥مارس  / حتى آذار  ١٩٧١أغسطس  /خارج نطاق القانون كان ضروريا اعتبارا من آب       
، إلى  ١٩٧٣فبراير  / شباط ٥نائية كان موجها أساسا، بل وحصرا قبل        المفهوم أن ممارسة السلطات االستث    

 ومـا   ١٩٧١أغسـطس   /كانت تشكل في آب   ...الجيش الجمهوري األيرلندي باعتباره قوة عسكرية سرية      
بعده خطرا بالغا وبعيد المدى على السالمة اإلقليمية للملكة المتحدة ومؤسسات  األقاليم الستة وحياة سكان                

 إلى موجة واسعة من العنف والتخويف، أصبح لحكومة         أيرلنداالنظر إلى تعرض جمهورية     وب...المقاطعة
 الشمالية والحكومة البريطانية، بعد تطبيق الحكم المباشر تتمتع، حق معقول في اعتبار أن التشريع               أيرلندا

ير تتجاوز نطاق   االعتيادي ال يوفر موارد كافية للحملة ضد اإلرهاب وأن ثمة حاجة إلى اللجوء إلى تداب              
  ١٦٩."القانون العادي، في شكل حرمان من الحرية خارج نطاق القضاء

 التي تسمح بتوقيف الشـخص      ١٠على أن المحكمة واجهت بعض المشاكل بخصوص المادة         
هذا النـوع مـن     "وفي رأي المحكمة أن     ." لمجرد الحصول منه على معلومات عن األشخاص اآلخرين       "

 الشـمالية   أيرلنـدا  في الحاالت االستثنائية للغاية، ولكن الظروف السائدة في          التوقيف ال يمكن تبريره إال    

                                                           
١٦٤ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, Vol. 25, pp. 74-75, para. 196.  
  .١٩٦، الفقرة ٧٥ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٥
  .٢٠١ إلى ١٩٤، الفقرات من ٧٧ إلى ٧٤ المرجع نفسه، الصفحات من ١٦٦
  .٢١١، الفقرة ٨٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٧
  .٢١٤، الفقرة ٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٦٨
  .٢١٢، الفقرة ٨١ إلى ٨٠ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٦٩
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وإضافة إلى ذلك، اقتصرت أقصى مدة للتفويض بالحرمان من الحريـة           ." تندرج بالفعل ضمن هذه الفئة    
   ١٧٠. ساعة٤٨على 

 تخفق فـي    لم"حيث إنها   " فعاليتها"وادعت الحكومة األيرلندية بأن التدابير االستثنائية لم تثبت         
أن الحرمان من الحرية بـدون      "وهو ما يؤكد في نظرها      " وقف اإلرهاب فحسب، بل أسفرت عن مفاقمته      

يجب عليها أن تصـل     "ولم تقبل المحكمة هذه الحجة حيث اعتبرت أنه         ." محاكمة لم يمثل ضرورة مطلقة    
ضوء الظروف واألحوال   بحث فعالية تلك التدابير بأثر رجعي ولكن على         إلى قرارها ليس على ضوء مجرد       
  ١٧١."التي تم فيها اتخاذها ثم تطبيقها بعد ذلك

 مـن   ٥ من المادة    ٤ إلى   ٢وبخصوص عدم توافر ضمانات منصوص عليها في الفقرات من          
بإجراء بحث شامل للتشريع والممارسة موضوع النـزاع        "االتفاقية األوروبية، خلصت المحكمة إلى أنه       

ومن المؤكد أن إدراج مزيد من الضمانات       . يادة احترام الحرية الفردية   يتبين أنها قد تطورت في اتجاه ز      
وإن كان من غير ...القضائية، أو على األقل الضمانات اإلدارية، المرضية منذ البداية كان أمرا مستصوبا

وعندما تواجه الدولة حالة طوارئ عامة تهدد حياة        . الواقعي عزل المراحل األولى عن المراحل الالحقة      
مة تصبح عاجزة عن الدفاع عن نفسها لو طولبت بأن تحقق كل شيء فورا وأن تعطي منـذ البدايـة                    األ

لوسيلة العمل التي تختارها كل واحد من الضمانات التي يمكن توفيقها مع أولويات سالمة أداء السلطات                
  ١٧٢."الت تدريجية أن يفسح المجال لتعدي١٥والبد لهذا التفسير للمادة . واستعادة السالم في المجتمع

وينبغي مالحظة أن الحق في وسيلة انتصاف قضائية أو إدارية لم يكن فقط غير متوفر فـي                 
 ساعة، بل أيضا في الحاالت التي اعتقل فيها أفراد أو جـردوا  ٧٢ أو   ٤٨حالة الحرمان من الحرية لمدة      

 مـن   ٢٤رهاب والفقـرة     من قانون اإل   ٥والمادة  ) ١(١٢من حريتهم لسنوات وذلك مثال بمقتضى المادة        
فـإن  "ورغم ذلك، وعلى حد التعبير الذي استخدمته المحكمـة،          . المخطط األول لقانون أحكام الطوارئ    

، رغم طابعها غير القضائي، وفرت درجة معينة مـن          )١ (١٢اللجنة االستشارية المنشأة بموجب المادة      
ئية ومحكمة اسـتئناف، وفـر قـانون        وعن طريق إنشاء مأموريات قضا    . الحماية ال يمكن االستهانة بها    

وأدخلت باإلضافة إلـى ذلـك عمليـة        . اإلرهاب ضمانات أخرى عززها نوعا ما قانون أحكام الطوارئ        
مهمة، وإن كانت محدودة، للمراجعة القضائية من قبل المحاكم بمقتضى القانون العـادي كلمـا سـنحت                 

  ١٧٣."الفرصة
 بتشريع مكافحـة اإلرهـاب فـي المملكـة         والتي تعلقت أيضا   برانيغان ومكبرايد وفي قضية   

في ممارسة سلطة احتجاز اإلرهابيين      عدم وجود تدخل قضائي   المتحدة، كان على المحكمة أن تنظر في        
وأثيرت القضية بسبب تدابير التعطيل التي اتخذتها حكومة المملكة المتحدة          .  أيام ٧المشتبه فيهم لمدة تبلغ     

 والتـي   بروغان وآخـرين   في قضية    ٥ من المادة    ٣تهاك للفقرة   في أعقاب توصل المحكمة إلى وقوع ان      
وفي تلك القضية . للمحاكمة أمام القضاء" دون إبطاء"خلصت فيها إلى أن أصحاب الشكوى لم يتم تقديمهم 

الرقابة القضائية على تدخالت السلطة التنفيذية في حق الفرد في الحرية تعد سـمة              "ذكرت المحكمة بأن    
أحـد المقومـات    " والمتضمن في حكم القانون، وهـو        ٥ من المادة    ٣لمجسد في الفقرة  أساسية للضمان ا  

   ١٧٤." إليها صراحة في ديباجة االتفاقيةراألساسية للمجتمع الديمقراطي المشا

                                                           
  .٢١٢، الفقرة ٨١ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٠
  .٢١٤، الفقرة ٨٢إلى  ٨١ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٧١
  .٢٢٠، الفقرة ٨٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٢
وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة قد رأت من قبل أن المراجعة القضائية التي نصت . ٢١٩ إلى ٢١٨، الفقرتان من ٨٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٣

  .٢٠٠، الفقرة ٧٧من االتفاقية، الصفحة ) ٤ (٥ المادة ألغراض" لم تكن تغطي نطاقا واسعا بما يكفي"عليها إجراءات المثول أمام القضاء 
١٧٤  Eur. Court HR, Case of Brogan and Others v. the United Kingdom, judgment of 29 November 1988, Series A, No. 145-B, p. 

32, para. 58.  
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 بأن التعطيل ال يمثل اسـتجابة       باريغان ومكبرايد وبعد رفض حجة مقدمي الشكوى في قضية        
طبيعة التهديد  ) "١( خلصت المحكمة إلى أنه بالنظر إلى        ١٧٥ألوانه،حقيقية لحالة طوارئ وأنه كان سابقا       

وجـود  ) "٣(؛  "ضيق نطاق التعطيل واألسباب المقدمـة لمسـاندته       ) "٢(؛  " الشمالية أيرلندااإلرهابي في   
لم تتجاوز هامش التقدير الخاص بها عندما       "، فإن حكومة المملكة المتحدة      "ضمانات أساسية ضد االنتهاك   

  : والحظت المحكمة في استداللها١٧٦."طيل كان في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضعرأت أن التع
اآلراء الواردة في مختلف التقارير بشأن استعراض تنفيذ تشـريع منـع اإلرهـاب تـرى أن                 "أن   

الصعوبات التي تكتنف التحقيق في جريمة اإلرهاب ومالحقتها قضائيا تبعث على الحاجة إلى إطالة              
وهذه صعوبات معترف بها في الحكم الصـادر        " تجاز التي ال تخضع للرقابة القضائية     أمد فترة االح  
 ؛بروغان وآخرينبشأن قضية 

الحكومة المدعى عليها ترى أنه من األساسي أال تحجب عن المحتجـز ومستشـاره القـانوني                "أن   
ضاة أو غيـرهم    المعلومات عن األسس التي تستند إليها قرارات تمديد فترة االحتجاز وأن تورط الق            

من أعضاء الهيئة القضائية في الموافقة على قرارات التمديد يهدد استقالل السلطة القضـائية فـي                
 ؛"نظام التقاضي في القانون االعتيادي

في عملية تمديـد    ’  وظائف قضـائية  بممارسـةيخوله القانون   قاض أو موظف آخر     ’اشتراك  "أن   
ويجب أن يفهم   ). ٣ (٥الضرورة حالة من االلتزام بالمادة      فترات االحتجاز ال يحقق من تلقاء ذاته ب       

 بأنه يشترط ضرورة اتباع إجراء ذا طابع قضائي علـى           -)٤ (٥هذا الحكم، مثلما في حالة المادة       
 ١٧٧."الرغم من عدم ضرورة أن يتماثل هذا اإلجراء في كل قضية يلزم فيها تدخل القاضي

ل رأيها فيما يتعلق بأنسب أو أسرع التدابير في باستبدا"وأشارت المحكمة إلى عدم اختصاصها 
الوقت ذي الصلة عند التعامل مع حالة طوارئ برأي الحكومة التي تقع عليها مسؤولية مباشرة عن إيجاد                 
توازن بين اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة اإلرهاب من ناحية وبـين احتـرام حقـوق الفـرد مـن ناحيـة                     

 حيث الهيئة القضائية صغيرة ومعرضة لهجمات إرهابية فـإن مـن             الشمالية أيرلنداوفي سياق   ...أخرى
 ولزم عن ذلـك     ١٧٨."المفهوم أن الثقة في استقالل الهيئة القضائية مسألة تعلق عليها الحكومة أهمية بالغة            

  ١٧٩."بتجاوز هامشها في التقدير عند معارضة الرقابة القضائية في الظروف السائدة"عدم قيام الحكومة 
 كانت في الواقع موجودة وأنهـا تـوفر         الضمانات ضد االنتهاك  ت المحكمة بأن    وأخيرا اقتنع 

  :وهذه الضمانات هي." إجراءا مهما للحماية من السلوك التعسفي واالحتجاز االنفرادي"
 ؛"الختبار مشروعية التوقيف واالحتجاز األصليين...الحق في المثول أمام القضاء" 

. ونا في استشارة محام بعد ثمان وأربعين ساعة من التوقيف         تمتع المحتجزين بحق مطلق ونافذ قان     " 
 ؛"والواقع أن كال الشاكيين كانت لهما حرية استشارة محام بعد تلك المدة

. ال يمكن تأخير ممارسة هذا الحق أثناء تلك الفتـرة إال إذا اسـتند ذلـك إلـى أسـباب معقولـة                     " 
مراجعة القضائية وأنه في مثـل تلـك        أن قرار تأخير الحق في استشارة محام خاضع لل        ...ويتضح

في هذه الحاالت، تبين أن     . اإلجراءات يقع على السلطات عبء تحديد األسباب المعقولة للقيام بذلك         
 ؛"المراجعة القضائية كانت سريعة وفعالة في كفالة عدم التعطيل التعسفي لفرصة الوصول إلى محام

                                                           
١٧٥  Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, pp. 

51-52, paras. 49-54.  
  .٦٦، الفقرة ٥٦ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٦
  .٥٨، الفقرة ٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٧
  .٥٩، الفقرة ٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٨
  .٦٠، الفقرة ٥٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٧٩
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أو أصدقائهم باحتجازهم وبـالحق فـي إمكانيـة         يتمتع المحتجزون بالحق في إبالغ أحد أقاربهم        "  
 ١٨٠."الوصول إلى طبيب

وأخيرا من المهم اإلشارة إلى أنه عند رفض ادعاءات مقدمي الشكوى بـأن قيـام المملكـة                 
  :المتحدة بالتعطيل كان سابقا ألوانه، قررت المحكمة أنه

ية إيجاد سبيل   ال يمكن التشكيك في صحة التعطيل لمجرد قرار الحكومة بالنظر في إمكان           "
والواقع أن  . في المستقبل لكفالة مزيد من االتساق مع االلتزامات المترتبة بموجب االتفاقية          

 التي تقتضي المراجعـة     ١٥ من المادة    ٣عملية التفكير المستمر ال تتماشى فقط مع الفقرة         
 ١٨١."المستمرة للحاجة إلى تدابير الطوارئ ولكنها متضمنة أيضا في نفس فكرة التناسب

وبعبارة أخرى فإن شرط عدم جواز قيام الدولة القائمة بالتعطيل باتخاذ تدابير من ذلك القبيـل     
ال يعني فقط أن هذه التدابير البد أن تتناسب بشكل صارم مع            " في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع     "إال  

ة بالتعطيـل أن تحـرص      الخطر الذي يتهدد حياة األمة عند اتخاذها ولكن يجب أيضا على الدولة القائم            
 من المـادة    ١باستمرار على تناسب هذه التدابير مع ذلك الخطر وإال فإنها تشكل خرقا لمقتضيات الفقرة               

  . من االتفاقية١٥
 والتي أعلنت المحكمة أنها قضية      مارشال ضد المملكة المتحدة   وتأكدت هذه النتيجة في قضية      

 سـبعة أيـام   اشتكى مقدم البالغ من احتجازه لمـدة        و.  ولذلك لم تنظر في موضوع الدعوى      مقبولةغير  
 بدون تقديمه إلى المحاكمة أمام      ١٩٨٩لسنة  ) األحكام المؤقتة ( من قانون منع اإلرهاب      ١٤بموجب القسم   

 ٣ في الفقرة    النصوص عليه وفي رأي الشاكي أن هذا التأخير يشكل انتهاكا لشرط عدم اإلبطاء            . القضاء
في أضيق الحـدود    " بأنه   ١٥ من المادة    ١الذي ال يمكن تبريره بموجب الفقرة        من االتفاقية و   ٥من المادة   

معظم األفراد المحتجزين في الوقت  المـادي بموجـب          "ألن اإلحصاءات تبين أن     " التي يتطلبها الوضع  
تستعمل "، وهو ما يعني أن الشرطة كانت        " قد أطلق سراحهم بدون اتهام     ١٩٨٩ من قانون عام     ١٤القسم  

." لجمع معلومات أو للقبض على أفراد لم يثبت ضدهم إال أدلة قليلة أو لم تقم ضـدهم أي أدلـة                   سلطاتها  
  ١٨٢.وطعن الشاكي كذلك في كفاية الضمانات المتاحة

وكما الحظت المحكمة، اعتمدت الحكومة نفسها على نفس المبررات في إطالة مدة االحتجاز             
. ، وهي مبررات قبلتها المحكمة في تلك القضـية        دبرانيغان ومكبراي بدون تدخل قضائي مثلما في قضية       

  : حكمت المحكمة بأنهمارشالوفي قضية 
في الوقت الذي القي فيه القبض على الشاكي لم يسفر استمرار االعتمـاد علـى نظـام                 "

 المشتبه فيهم لمدة تصل إلى سبعة أيام عن تجـاوز هـامش             ناالحتجاز اإلداري لإلرهابيي  
ومـا زالـت    . في تحديد ردها على الخطر الذي يتهدد المجتمع       التقدير الممنوح للسلطات    

األسباب التي قدمتها الحكومة في قضية برانيغان ومكبرايد لمعارضة الرقابـة القضـائية             
وتالحظ المحكمة في هذا الصدد أن التهديد بإثارة أعمال إرهابيـة مـا             . ذات صلة وكافية  

 الشمالية ما زالت تحـتفظ بقـدرتها        داأيرلنزال حقيقيا وأن الجماعات شبه العسكرية في        
ويدعي الشاكي أن السلطات كان يمكنهـا       . التنظيمية على القتل والتشويه على نطاق واسع      

. احتواء مستوى العنف السائد في الوقت ذي الصلة بواسطة القـانون الجنـائي العـادي              
نحاء أخرى ويالحظ الشاكي في هذا الصدد أنه قد تم التصدي لعنف على نطاق مشابه في أ            

واطلعت المحكمة  . من المملكة المتحدة بدون اللجوء إلى إزاحة الضمانات القانونية الواجبة         

                                                           
على أن أربعة أعضاء من المحكمة لم يوافقوا على االستنتاجات التي . ٦٤ إلى ٦٢، الفقرات من ٥٦ إلى ٥٥ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٨٠

  .٧٥ إلى ٧٤ ومن ٧١ و٦٩ إلى ٦١خلصت إليها المحكمة في هذه القضية؛ انظر الصفحات من 
  .٥٤، الفقرة ٥٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٨١
١٨٢  Eur. Court HR, Case of Marshall v. the United Kingdom, decision of 10 July 2001, pp. 7-8 of the text of the decision as 
int.coe.echr://https web site ’published on the Court.  
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على هذا االدعاء ولكنها رأت أن منطق الشاكي ال يراعي بشكل كـاف الطـابع المحـدد                 
 الشمالية، والسيما االعتبارات السياسـية والتاريخيـة        أيرلنداللعنف الذي يؤرق الحياة في      

تشكل خلفية حالة الطوارئ، وهي اعتبارات وصفتها المحكمة تفصيال فـي حكمهـا             التي  
  ١٨٣." ضد المملكة المتحدةأيرلنداالصادر في قضية 

برانيغـان  وإضافة إلي ذلك، بعد مضي ثمان سنوات على إقرار الحكم الصادر بشأن قضـية               
توفر إجراءا مهما للحمايـة     "الت  بأن الضمانات ضد االنتهاك ماز    " مقتنعة" فإن المحكمة مازالت     ومكبرايد

  ١٨٤."من السلوك التعسفي واالحتجاز االنفرادي
مراجعة معقولـة   "وأخيرا، لم تستطع المحكمة قبول رأي الشاكي بأن الحكومة لم تقم بإجراء             

مقتنعة علـى أسـاس     "والواقع أن المحكمة كانت     )." ٣ (٥الستمرار الضرورة الداعية إلى تعطيل المادة       
وذلك مثال من خالل    " عالجت هذه المسألة مرات كافية    "بأن السلطات قد    " دية المعروضة عليها  القرائن الما 

والحظـت المحكمـة أن     . االستعراضات السنوية والنقاشات البرلمانية حول أي مقترح لتجديد التشـريع         
  ٢٠٠١.١٨٥فبراير /الحكومة قد قامت أخيرا بسحب التعطيل في شباط

 علـى األقـل     أربعة عشر يومـا   قد احتجز في تركيا لمدة      ، كان الشاكي    ويسأكوفي قضية   
وبخاصة لالشتباه في مساعدة وتحريض اإلرهابيين في حزب العمال الكردستاني بـدون أن يقـدم إلـى                 

 فـي نظـام     ٥ وشددت المحكمة مرة أخرى على أهمية المـادة          ١٨٦.المحاكمة أمام قاض أو موظف آخر     
  :االتفاقية

. ية الفرد من التدخل التعسفي للدولة في حقه في الحرية         فهي تشمل حقا أساسيا، وهو حما     "
وتعد الرقابة القضائية لتدخالت السلطة التنفيذية في حق الفرد في الحرية سـمة أساسـية               

 التي ترمي إلى التقليل قدر المستطاع       ٥ من المادة    ٣للضمان المنصوص عليه في الفقرة      
 ذلك، قد يفضي التـدخل القضـائي        وإضافة إلى ...من خطر التعسف وكفالة حكم القانون     

تحظره االتفاقية في أحكام مطلقـة      ...السريع إلى اكتشاف ومنع سوء المعاملة الجسيم الذي       
  ١٨٧."وغير قابلة للتعطيل

وسعت الحكومة التركية في هذه القضية إلى تبرير االحتجاز لمدة طويلـة بـدون مراجعـة                
ضيها تحقيقات الشرطة في منطقة جغرافيـة شاسـعة         باإلشارة إلى االحتياجات الخاصة التي تقت     "قضائية  

 ورغم أن المحكمة أكدت من جديـد        ١٨٨."المساحة وتواجهها فيها منظمة إرهابية تتلقى دعما من الخارج        
  :فإنها لم تقبل" بأن الشرطة تواجه ال ريب مشاكل خاصة عند التحقيق في الجرائم اإلرهابية "اعتقادها 

. به فيه لمدة أربعة عشر يوما بدون تدخل قضـائي         أن ثمة ضرورة الحتجاز شخص مشت     "
وهذه المدة تعتبر طويلة بشكل استثنائي ولم يتعرض الشاكي أثناءها فقط للتدخل التعسـفي              

وفضال عن ذلك، لم تعرض الحكومـة       ...في حقه في الحرية، بل وتعرض أيضا للتعذيب       
ائي فـي الحـرب ضـد       على المحكمة أي أسباب تفصيلية لعدم إمكانية تنفيذ التدخل القض         

   ١٨٩."اإلرهاب في جنوب شرق تركيا

                                                           
  .١٠ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٣
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٨٤
  .١١ إلى ١٠ المرجع نفسه، الصفحتان من ١٨٥
١٨٦ Eur. Court HR, Aksoy v. Turkey, judgment of 18 December 1996, Reports 1996-VI, p. 2281, para. 71, and p. 2282, para. 77.  
وتجدر اإلشارة إلى أن المحكمة خلصت في هذه القضية إلى أن الشاكي قد تعرض أثناء احتجازه . ٧٦، الفقرة ٢٢٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٧

  . ٦٤، الفقرة ٢٢٧٩، الصفحة "إال بأنه تعذيببلغت من الخطورة والوحشية ما ال يمكن وصفه "لمعاملة 
  .٧٧، الفقرة ٢٢٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٨
  ٧٨، الفقرة ٢٢٨٢ المرجع نفسه، الصفحة ١٨٩
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لـم  "،  برانيغان ومكبرايد ، رأت المحكمة أنه، على خالف قضية        الضماناتوفيما يخص مسألة    
  ."تتح ضمانات كافية للشاكي الذي احتجز لمدة زمنية طويلة

 وخصوصا أن إنكار حق الشاكي في االتصال بمحام أو طبيب أو أحد أقاربه أو أصدقائه              "
وعدم توافر أي إمكانية حقيقية لتقديمه إلى محكمة الختبار قانونية احتجازه يعني أنه وقع              

  ١٩٠."تماما تحت رحمة القائمين باحتجازه

مشكلة اإلرهاب الخطيرة ال ريب في جنوب شـرقي تركيـا           "وأخذت المحكمة بعين االعتبار     
على أن المحكمة لم تكـن مقتنعـة بـأن          . والصعوبات التي تواجهها الدولة في اتخاذ تدابير فعالة ضدها        

مقتضيات الوضع كانت تستلزم احتجاز الشاكي لمدة أربعة عشر يوما أو أكثر في حبس انفرادي بسـبب                 
االشتباه في تورطه في جرائم إرهابية بدون أن تتاح له فرصة المثول أمام قـاض أو موظـف قضـائي        

 من االتفاقية، وهو انتهـاك ال يمكـن         ٥ المادة    من ٣ ولذلك فإن تركيا تكون قد انتهكت الفقرة         ١٩١."آخر
  .١٥ من المادة ١تبريره بموجب الفقرة 

حق الشخص في حماية فعالة من تدخل الدولة تعسفا في حقه في الحرية هو حق 
ويتسم الحق في رقابة قضائية سريعة على الحرمان من الحرية بأهمية . أساسي

  .جاز تعسفاأساسية في حماية الفرد من التوقيف واالحت
على أنه يجوز اللجوء إلى استعمال السلطات االستثنائية للتوقيف واالحتجاز في 

أو ) على المستويين العالمي واألوروبي(حاالت الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة 
ولكن فقط بالقدر وخالل ) في األمريكتين(استقالل أو أمن الدولة الطرف ذات الصلة 

  .ي فيهما ضرورات الوضع استعمال هذه السلطات االستثنائية تقتضاللذينالمدة 
يعني ذلك أن السلطات االستثنائية للتوقيف واالحتجاز ال تعد قانونية إال بقدر تناسبها 

  .فعليا مع التهديد الذي تشكله حالة الطوارئ
تي على الدولة القائمة بالتعطيل إثبات أن التدابير المتخذة ال تتجاوز أضيق الحدود ال

ويعني هذا االلتزام ضمنا أنه يجب على الدولة القائمة بالتعطيل أن . يتطلبها الوضع
  .تراجع بصفة مستمرة الضرورة الداعية إلى اتخاذ التدابير

 واالحتجاز االستثنائية ف أن تفضي سلطات التوقيفي أي وقت من األوقاتال يجوز 
ولمنع التعسف . من أي نوعإلى التوقيف أو االحتجاز تعسفا أو إلى أي تجاوزات 

والتجاوز في ممارسة تلك السلطات، البد من الحفاظ على وسائل انتصاف فعالة 
وضمانات كافية أثناء حاالت الطوارئ وأن تتاح ألي شخص مجرد من حريته 

  :بالتوقيف أو االحتجاز
بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية األمريكية  •

وق اإلنسان، يجب أن يتاح في كل األوقات الحق في وسيلة انتصاف قضائية، لحق
  ، لتقييم مشروعية الحرمان من الحرية؛المثول أمام القضاءمثل 

تتفاوت األحكام القضائية بموجب االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان تبعا لشدة  •
وفي حين . ات المتاحةحالة الطوارئ التي تواجهها الدولة القائمة بالتعطيل والضمان

 أيام سبعةأن المحكمة األوروبية قد قبلت في آخر سوابقها القضائية االحتجاز لمدة 
بدون تدخل قضائي شريطة وجود ضمانات كافية ضد التجاوزات، بما في ذلك 

، للتحقق من مشروعية التوقيف واالحتجاز في الحق في المثول أمام القضاء
                                                           

  .٨٣، الفقرة ٢٢٨٣ المرجع نفسه، الصفحة ١٩٠
  .٨٤، الفقرة ٢٢٨٤ المرجع نفسه، الصفحة ١٩١
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 يوما أربعة عشرلم تقبل أن تعتبر أن االحتجاز لمدة ف) المملكة المتحدة(البداية 
من قبيل التدابير المتخذة في ) تركيا(بدون تدخل قضائي وبدون ضمانات كافية 

  أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع ؛
تشمل الضمانات التي تعد كافية على المستوى األوروبي، باإلضافة إلى المراجعة  •

لمثول أمام القضاء، إمكانية الوصول الفعال إلى القضائية المتمثلة في الحق في ا
محام والحق في الوصول إلى طبيب والحق في إبالغ األسرة أو صديق بالتوقيف 

  تلك الضمانات إجماال؛كفايةوتبحث المحكمة األوروبية في العادة . واالحتجاز

 لحقوق اإلنسان قد شددت على استصواب ةعلى الرغم من أن المحكمة األوروبي •
احة تدابير انتصاف قضائية أو على األقل إدارية حالما تطبق سلطات التوقيف إت

واالحتجاز االستثنائية فقد قبلت اعتبار حاالت االحتجاز أو االعتقال لمدة طويلة 
بدون إتاحة وسائل االنتصاف تلك من قبيل التدابير المتخذة في أضيق الحدود التي 

على أن االتجاه السائد في . ت بديلةيتطلبها الوضع ولكن بشرط توافر ضمانا
أوروبا يبدو متجها نحو تعزيز حقوق األشخاص المحرومين من حريتهم بمقتضى 

 حاالت الطوارئ؛

شددت هيئات الرصد الدولية على أهمية المراجعة القضائية لمشروعية الحرمان  •
من الحرية بغرض حماية المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب سوء 

 .المعاملة

  

  الحق في محاكمة عادلة والمحاكم الخاصة  ٤-٤
 على عدم جواز تعطيل الحق في محاكمـة عادلـة أمـام             نص صريح بالنظر إلى عدم وجود     

محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة سواء في العهد الدولي أو االتفاقيتين األمريكيـة واألوروبيـة، هنـاك                
  .وز تعطيلها في حاالت الطوارئتساؤالت تثار بشأن عناصر هذا الحق األساسي التي يج

، يمكن الرجوع إلـى الفصـلين السـادس         ةولالطالع على تحليل عام للحق في محاكمة عادل       
 مـن   ١٤والسابع من هذا الدليل حيث يصف هذان الفصالن ببعض التفصيل الحقوق الواردة في المـادة                

 من االتفاقية األمريكيـة     ٨ والمادة    من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب      ٧العهد الدولي والمادة    
وال تشير أي من هذه األحكام مثال إلى        .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ٦لحقوق اإلنسان والمادة    

ولكنها تتطرق فقط إلى بعـض المبـادئ        . المحاكم العسكرية أو غيرها من المحاكم الخاصة في حد ذاتها         
مـدني أو   "لمحاكم التي يطلب منها الفصل في تهمة جنائية أو حق           األساسية التي يجب أن تطبقها جميع ا      

المحـاكم  " من الفصل الرابع من هذا الدليل مسألة         ٧-٤ويتناول القسم   . من الحقوق أو االلتزامات   ) غيره
الحق في محاكمـة عادلـة      " من الفصل السابع     ٧ويتناول القسم   " العسكرية وغيرها من المحاكم الخاصة    

  ."والمحاكم الخاصة
 من مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن اسـتقالل         ٥ومن المهم في البداية التذكير بأن المبدأ        

  :السلطة القضائية ينص على أن
لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئـات القضـائية التـي تطبـق                  "

تطبـق اإلجـراءات    وال يجوز إنشاء هيئات قضـائية، ال        . اإلجراءات القانونية المقررة  
القانونية المقررة حسب األصول والخاصة بالتدابير القضائية، لتنتزع الوالية القضائية التي 

  ."تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية
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أحكام المادة  " أن   ١٣كما نذكر بأن اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أعلنت في تعليقها العام رقم             
وإضافة إلى ذلك، وفي حين أن العهد ال        ." عادية كانت أو متخصصة   ... المحاكم  على جميع   تنطبق   ١٤

  يحظر المحاكم العسكرية أو الخاصة،
إال أن الشروط التي ينص عليها تشير صراحة إلى أن محاكمة المدنيين من جانب مثـل                "

يع هذه المحاكم ينبغي أن تكون استثنائية جدا، وأن تجرى بشروط تسمح أساسا بتوافر جم             
وإذا قررت الدول األطراف فـي حـاالت        . ..١٤الضمانات المنصوص عليها في المادة      

 عـدم التقيـد بـاإلجراءات االعتياديـة         ٤الطوارئ االستثنائية المشار إليها في المـادة        
، ينبغي أن تتأكد من أن حاالت عدم التقيد هذه ال تتجاوز            ١٤المنصوص عليها في المادة     

الواردة فـي   األخرى  ا الوضع الفعلي، وأن تتقيد بسائر الشروط        أضيق الحدود التي يتطلبه   
  ١٩٢".١٤ من المادة ١الفقرة 

بالنظر إلى أن عناصـر     " أنه   ٢٩وأعلنت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في التعليق العام رقم          
سلح، معينة من الحق في محاكمة منصفة مكفولة صراحة بموجب القانون اإلنساني الدولي أثناء النزاع الم              

وتعتقـد اللجنـة أن     ." فإن اللجنة ال ترى أي مبرر لتعطيل تلك الضمانات أثناء حاالت الطوارئ األخرى            
  :مبدأي الشرعية القانونية وحكم القانون يتطلبان

  ؛" للمحاكمة المنصفة أثناء حاالت الطوارئة األساسيتقبول المقتضيا" 
  ؛" إال للمحكمة أن تدين شخصا بجريمةزال يجو" 
  ١٩٣."من احترام افتراض البراءةالبد " 

الحق في محاكمـة تجريهـا   "، رأت اللجنة كذلك أن       دل ريو ضد بيرو    سغونزاليوفي قضية   
 إال أن اللجنة أقرت بأنـه  ١٩٤".محكمة مستقلة ومحايدة هو حق مطلق ال يجوز إخضاعه ألي استثناءات   

  ١٩٥."ي أي نوع من حاالت الطوارئ ف١٤من غير الممكن عمليا توقع اإلنفاذ الكامل لجميع أحكام المادة "
ويتضح بجالء من مختلف تعليقات وآراء اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن الشخص المـتهم،              
سواء أتمت محاكمته أمام محكمة عادية أو محكمة خاصة، يجب أن تتاح له في كل الظروف، بمـا فـي                    

ة ومحايدة ويجب أن يعتبر بريئـا       ذلك في حاالت الطوارئ العامة، محاكمة منصفة تجريها محكمة مستقل         
ومازال على اللجنة أن تحدد طريقة ودرجة فرض قيود على الضـمانات األخـرى              . إلى أن تثبت إدانته   
على أنه، كما هو منصوص عليه صراحة في الفقـرة          .  في حاالت الطوارئ العامة    ١٤الواردة في المادة    

يتمتـع بهـا كـل      "التي  " الضمانات الدنيا " تمثل    من العهد، فإن الضمانات الواردة فيها      ١٤ من المادة    ٣
ولذلك يثار تساؤل حول وجود أي مجال لفرض قيود أخرى على تلـك  ." شخص على قدم المساواة التامة 

 ٨ من المـادة  ٢مشابهة في الفقرة   " دنيا"وترد ضمانات أو حقوق     . الضمانات في حاالت الطوارئ العامة    
.  من االتفاقية األوروبية لحقـوق اإلنسـان       ٦ من المادة    ٣ان والفقرة   من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنس    

 من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ومن ثم         ٧وإضافة إلى ذلك، ال يمكن تعطيل أحكام المادة         
  .يجب تطبيقها بكامل فعاليتها في حاالت الطوارئ العامة

*****  

                                                           
  .٤، الفقرة ١٢٣، الصفحة مجموعة الصكوك العامة الصادرة عن األمم المتحدة ١٩٢
  .١٦، الفقرة ٢٠٦، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ١٩٣
الوثائق الرسمية للجمعية ، )١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨اآلراء المعتمدة في ( ضد بيرو  دل ريوسغونزالي .،م٢٦٣/١٩٨٧ البالغ رقم ١٩٤

  .، والتشديد مضاف٢-٥، الفقرة ٢٠، الصفحة )جلد الثانيالم (A/48/40، العامة
الوثائق الرسمية للجمعية  انظر رد اللجنة على اللجنة الفرعية بخصوص مسألة مشروع بروتوكول اختياري ثالث للعهد، وثيقة األمم المتحدة، ١٩٥

  .، المرفق الحادي عشر)المجلد األول (A/49/40، العامة
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 ١٩٤٩فر اتفاقيـات جنيـف األربـع لعـام           وفيما يتعلق بالقانون اإلنسـاني الـدولي، تـو        
.  عددا من الضمانات األساسية للمحاكمـة المنصـفة        ١٩٧٧والبروتوكوالن اإلضافيان الملحقان بها لعام      

وعلى الرغم من تفاوت الضمانات من معاهدة إلى أخرى، فإنها تشمل جوانب المحاكمة المنصفة من قبيل                
  :ما يلي
   الضمانات األساسية لالستقالل والحياد؛الحق في المحاكمة أمام محكمة توفر 
  الحق في االتصال بمحام؛ 
  الحق في الحصول على مترجم؛ 
حق المتهم في أن يتم إبالغه دون تأخير بتفاصيل الجريمة المزعومة ضده والحـق قبـل وأثنـاء                   

  المحاكمة في أن يتمتع بكل الحقوق والوسائل الضرورية إلعداد دفاعه؛
  ريمة إال على أساس المسؤولية الجزائية الفردية؛الحق في عدم اإلدانة بج 
  الحق في أن يحاكم حضوريا؛ 
  الحق في عدم إجباره على الشهادة ضد نفسه؛ 
أن يناقش شهود االتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء               الحق في    

  ؛شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود االتهام
  في أن يكون الحكم علنيا؛الحق  
  ١٩٦.الحق في االستئناف 

وحيث إن هذه الضمانات التي ينص عليها القانون اإلنساني تسري على النزاعات المسـلحة              
وهذا .  أن تندرج ضمن الضمانات التي يجب على الدول كفالتها في حاالت الطوارئ األخف             بداهةفيجب  

  ).انظر أعاله (٢٩ن في التعليق العام رقم هو أيضا ما تفهمه اللجنة المعنية بحقوق اإلنسا
*****  

وقد تنطوي المحاكم الخاصة المنشأة لمحاكمة فئات معينة من الجرائم على تمييز يتنافى مـع               
 أيرلنـدا كافاناغ ضـد    وتتعلق قضية   . ١٤ من العهد بدون أن تشكل بالضرورة انتهاكا للمادة          ٢٦المادة  

 وفقـا  ١٩٧٢مـايو  / أيار٢٦ عقب إعالن الحكومة في أيرلندافي  بالمحكمة الجنائية الخاصة التي أنشئت      
واشتكى مقدم البالغ من أنـه وقـع        . ١٩٣٩من قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة لعام        ) ٢ (٣٥للقسم  

التي لم تـتح لـه      " من العهد عندما تم إخضاعه للمحكمة الخاصة         ١٤ من المادة    ١ضحية انتهاك للفقرة    
ولذلك لم يتمتع بمحاكمة    ." لفين والحق في استدعاء الشهود في المرحلة التمهيدية       فرصة المحاكمة أمام مح   

العهد ال يشترط المحاكمة أمام محلفين وال استدعاء الشهود فـي المرحلـة             " وقبل الشاكي أن     ١٩٧.منصفة

                                                           
اتفاقية جنيف  من ٥٠؛ والمادة ١٩٤٩ لعام ة جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميداناتفاقي من ٤٩ انظر المادة ١٩٦

اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى  من ١٠٨ إلى ١٠٥؛ والمواد من ١٩٤٩ لعام لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار
 من اتفاقيات ٣؛ والمادة المشتركة ١٩٤٩ لعام  حنيف بشأن حماية األشخاص المدنيين في وقت الحرباتفاقية من ٧٣ إلى ٧١؛ والمواد من الحرب

 والمتعلق بحماية ضحايا ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ البرتوكول األول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في من) ٤ (٧٥جنيف األربع؛ والمادة 
 والمتعلق بحماية ١٩٤٩أغسطس / آب١٢ول اإلضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في البرتوك من ٦؛ والمادة المنازعات المسلحة الدولية

  ).البروتوكول الثاني (ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية
، رسمية للجمعية العامةالوثائق ال، وثيقة األمم المتحدة، )٢٠٠١أبريل / نيسان٤اآلراء المعتمدة في  (أيرلندا ضد كافاناغ، ٨١٩/١٩٩٨ البالغ رقم ١٩٧

A/56/40) ١- ١٠، الفقرة ١٣٣، الصفحة )المجلد الثاني.  
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أنـه  إال  ." التمهيدية وأن انتفاء أحد هذين العنصرين أو كليهما ال يجعل بالضرورة المحاكمة غير منصفة             
  ١٩٨."كل الظروف المتعلقة بمحاكمته أمام محكمة جنائية خاصة تجعل محاكمته غير منصفة"اعتبر أن 

وأكدت اللجنة المعنية أن المحاكمة أمام محاكم غير المحاكم العادية ال يشكل فـي حـد ذاتـه                  
هـذا   لم تبين وقـوع انتهـاك مـن          كافاناغوأضافت أن وقائع قضية     " انتهاكا للحق في محاكمة منصفة    

 ومن ناحية أخرى فإن قرار مدير النيابة العامة بإدانة الشاكي أمام محكمـة مشـكلة بصـفة                  ١٩٩.القبيل
من إجراءات معينة بموجب القانون الداخلي وهو بذلك يشـكل تمييـزا بـين              "استثنائية قد حرم الشاكي     

ـ  ." الشاكي وبين غيره من المتهمين بجرائم مشابهة في المحاكم العادية          ى أن المحاكمـة أمـام    وبالنظر إل
في الدولة الطرف، كان على الدولة أن تثبت أن القـرار بشـأن             " الحماية المهمة "محلفين تعتبر من قبيل     

 والحظت اللجنـة بعـد      ٢٠٠."يستند إلى أسباب معقولة وموضوعية    "محاكمة الشاكي باتباع إجراء مختلف      
رائم المحددة التي يمكن محاكمة مرتكبيها      ذلك أن قانون الجرائم المرتكبة ضد الدولة يتضمن عددا من الج          

ال تكفي لضمان إقامة العدالة     ’إذا رأى مدير النيابة العامة أن المحاكم العادية         "أمام محكمة جنائية خاصة     
  :على أن اللجنة اعتبرت أن ثمة مشكلة في أنه". ’بشكل فعال

لما كان منصـفا،    حتى بافتراض أن النظام الجنائي المصطنع في جرائم معينة مقبول طا          "
فإن البرلمان حدد من خالل التشريعات جرائم خطيرة معينة تخضـع للواليـة القضـائية               

) يعتقـد أنـه سـليم     (للمحكمة الجنائية الخاصة حسب التقدير المطلق لمدير النيابة العامة          
ويسمح أيضا، مثلما في القضية المتعلقة بالشاكي، بمحاكمة أي جرائم أخرى إذا رأى مدير              

’ سـالمة ’وال يشترط تقديم أي أسباب إلثبات       . ابة العامة أن المحاكم العادية غير كافية      الني
المحاكم العادية ولم تقدم إلى اللجنـة أي     " عدم كفاية ’قرارات المحكمة الجنائية الخاصة أو      

وإضافة إلـى ذلـك فـإن المراجعـة         . أسباب تتعلق بالقرار المتخذ بشأن القضية المعينة      
ات مدير النيابة العامة تقتصر فعليا على أضيق الظروف االستثنائية والتي           القضائية لقرار 

  ٢٠١."يكاد يتعذر إثباتها

لم تثبت استناد قرار محاكمة الشاكي أمـام المحكمـة           "أيرلنداولذلك خلصت المحكمة إلى أن      
ـ  ٢٦، وهو ما يعني أن حقوقه بموجـب المـادة           "الجنائية الخاصة إلى مبررات معقولة وموضوعية      د  ق

بحث مسـألة   " غير الضروري "وبالنظر إلى هذا االستنتاج، أعربت اللجنة عن اعتقادها بأنه من           . انتهكت
 رغم أنه يجب النظر إلى هذا الحكم باعتباره         ١٤٢٠٢ من المادة    ١المساواة أمام المحاكم الواردة في الفقرة       

  . من العهد٢٦ مقارنة بالمادة قانونا خاصا
 ١٤ بالضرورة أن المحاكمة أمام المحاكم الخاصة تتنافى مع المـادة            وبينما قد ال تعتبر اللجنة    

من العهد، فقد تشددت بشكل خاص، كما يبين الفصل الرابع، في تعليقاتها في الحاالت التي خولت فيهـا                  
ومثال ذلك أنه في حالة سلوفاكيا، الحظت اللجنة مع القلق          . نالمحاكم العسكرية صالحية محاكمة المدنيي    

دنيين قد يقدمون إلى المحاكمة أمام محاكم عسكرية في قضايا معينة، بما في ذلك إفشـاء أسـرار                  الم"أن  
بتعديل القانون الجنائي ليحظر محاكمة المـدنيين أمـام         "وأوصت اللجنة   ." الدولة والتجسس وأمن الدولة   

غـاء المحـاكم    بإل" مع االرتياح " وفيما يخص بيرو، رحبت اللجنة       ٢٠٣."في أية ظروف  المحاكم العسكرية   
نقل االختصاص بجريمة اإلرهاب من المحاكم العسكرية إلـى المحـاكم الجنائيـة             "و" المحجوبة الهوية "

الستمرار والية المحاكم العسكرية على المـدنيين المتهمـين         "إال أن اللجنة أعربت عن أسفها       ٢٠٤."العادية
                                                           

  . المرجع نفسه، الموضع نفسه١٩٨
  . المرجع نفسه١٩٩
  .٢- ١٠، الفقرة ١٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٠
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢٠١
  .٣- ١٠، الفقرة ١٣٣ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٢
  .، والتشديد مضاف٣٨١، الفقرة ٦٠، الصفحة )المجلد األول (A/52/40، رسمية للجمعية العامةالوثائق الوثيقة األمم المتحدة،  ٢٠٣
  .٤، الفقرة ٤٥، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٢٠٤
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وباإلشـارة  ."  من العهد  ١٤ المادة   بالخيانة الذين يحاكمون بدون التمتع بالضمانات المنصوص عليها في        
والية المحـاكم العسـكرية علـى       "، شددت اللجنة على أن      ١٤ المتعلق بالمادة    ١٣إلى التعليق العام رقم     

  ٢٠٥."المدنيين تتنافى مع إقامة العدل على نحو منصف ومحايد ومستقل
"  بوالية واسـعة   أن المحاكم العسكرية تتمتع   "وفيما يتلق بأوزبكستان، الحظت اللجنة مع القلق        

القضايا المدنية والجنائية عندما ترى السلطة التنفيذية أن الظروف االستثنائية لقضية معينـة             "تشمل أيضا   
اللجنة أن الدولة الطرف لم تقدم معلومات عـن         ] والحظت. [ال تسمح بتشغيل المحاكم ذات الوالية العامة      

ص هذه المحاكم بالتعامل مع القضايا المدنيـة        وأعربت عن قلقها الختصا   ’ الظروف االستثنائية ’تعريف  
وينبغـي علـى الدولـة      .  من العهد  ٢٦ و ١٤والجنائية المتعلقة بأشخاص غير عسكريين خالفا للمادتين        

الطرف أن تتخذ التدابير التشريعية الالزمة لقصر والية المحاكم العسكرية على محاكمة أفـراد القـوات                
بتعديل القانون حتى   " وأخيرا، أوصت المحكمة بأن تقوم غواتيماال        ٢٠٦."المسلحة المتهمين بجرائم عسكرية   

تقتصر والية المحاكم العسكرية على محاكمة الموظفين العسكريين المتهمين بجرائم ذات طابع عسـكري              
  ٢٠٧."محض

*****  
الضـحايا المزعـومين    " مجهولة الهوية "، أدانت محكمة    كستيللو بتروزي وآخرين  وفي قضية   

وبالنظر إلى أن الجريمة كانت تتعلق بالخيانة فقد تطلب اإلجراء          .  عليهم بالسجن المؤبد   بالخيانة وحكمت 
ولـم يسـمح بـإجراءات التمـاس        " ’محجوبي الهوية ’أمام قضاة   ’ في مسرح العمليات  ’محاكمة عاجلة   "
ستيللو بتروزي نفسه بالخيانة من قبل محكمـة تحقيـق عسـكرية            ا وأدين السيد ك   ٢٠٨."ضمانات قضائية "

بالسجن المؤبد مع الحرمان المؤبد من األهلية واستمرار حبسه في زنزانته في السنة             "ة وحكم عليه    خاص
وأيدت المحكمة العسكرية الخاصة هذا الحكـم ورفضـت بعـد ذلـك             ." األولى من السجن ثم مع الشغل     

وارئ سارية في    وأثناء المحاكمة كانت حالة الط     ٢٠٩.المحكمة العليا للقضاء العسكري التماسا بإلغاء الحكم      
عدم جواز انتهاك   : إدارة ليما وفي دائرة كالو الدستورية وتم تعليق الضمانات الدستورية التالية في بيرو            

 وفيمـا يخـص     ٢١٠.محل اإلقامة، وحرية التنقل والحق في التجمع وكذلك التوقيف والمثول أمام القضاء           
على انفراد سواء قبل جلسة     "بالتشاور معه    محاميه لم يسمح له      أنستيللو بتروزي، تقرر    امحاكمة السيد ك  

سـتيللو  اتعصـب عينـي السـيد ك       "بأن" المحاكمة التمهيدية أو حتى قبل صدور حكم المحكمة االبتدائية        
على أدلة النيابة   "وبعدم إطالعه هو أو محاميه      " بتروزي ويقيد طوال مدة انعقاد جلسة المحاكمة التمهيدية       

  ٢١١."جواب الشهود الذين سجلت شهادتهم في محضر الشرطةكما لم يسمح لمحامي الدفاع باست
وخلصت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، استنادا إلى األسباب التالية، إلى أن الفقرة             

  : من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان قد انتهكت في هذه القضية٨ من المادة ١
مدنية إلى المحاكم العسكرية، مما يتيح      نقل االختصاص القضائي من المحاكم ال      ...-١٢٨"

للمحاكم العسكرية محاكمة المدنيين المتهمين بالخيانـة، يعنـي أن المحكمـة المختصـة              
. والمستقلة والمحايدة المنشأة من قبل بمقتضى القانون قد منعت من النظر في تلك القضايا             

مقتضى القانون لمحاكمة   والواقع أن المحاكم العسكرية ليست هي المحاكم المنشأة من قبل ب          
وال يمكن للمدنيين، وهم غير مكلفين بوظائف أو واجبات عسكرية، أن يتورطوا            . المدنيين

                                                           
  .١٢، الفقرة ٤٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٥
  .١٥، الفقرة ٦٢ إلى ٦١ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢٠٦
  .٢٠، الفقرة ٩٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٠٧
٢٠٨  I-A Court HR, Castillo Petruzzi et al Case, judgment of May 30, 1999, Series C, No. 52, p. 162, para. 86.10.  
  .٤٣-٨٦ إلى ٤٠-٨٦ ومن ٣٦-٨٦، الفقرات ١٧١ إلى ١٧٠ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢٠٩
  .٥- ٨٦، الفقرة ١٦٠ إلى ١٥٩فحتان من  المرجع نفسه، الص٢١٠
  .٣٠- ٨٦، الفقرة ١٦٨ المرجع نفسه، الصفحة ٢١١
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وعندما تختص محكمة عسكرية بالنظر فـي       . في سلوك يشكل انتهاكا للواجبات العسكرية     
ظـر  مسألة ينبغي أن تنظر فيها المحاكم العادية فإن ذلك يعد انتهاكا لحق الفرد فـي أن تن                

قضيته محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ومنشأة من قبل بحكم القـانون ويعـد، بداهـة،               
وذلك الحق في اإلجراءات الواجبة يـرتبط       . انتهاك لحقه في اإلجراءات القانونية الواجبة     

  .بدوره ارتباطا وثيقا بالحق في الوصول إلى المحاكم

هو أن لكل شخص الحق فـي أن         وهناك مبدأ أساسي الستقالل السلطة القضائية، و       -١٢٩
وال يجـوز   . تنظر في قضيته المحاكم العادية باتباع إجراءات منشأة من قبل بحكم القانون           

... محاكم ال تتبع فيها إجراءات العملية القانونية المنشأة حسب األصـول          ’للدول أن تنشئ    
  .’النتزاع اختصاصات المحاكم العادية أو المحاكم القضائية

 من االتفاقية األمريكية، يجب أن يكـون القاضـي          ٨ من المادة    ١لفقرة   وبموجب ا  -١٣٠
وفي القضية موضوع الدراسة، تقوم     . الذي يرأس المحكمة مختصا ومستقال وغير متحيز      

القوات المسلحة كذلك، وهي مشتركة اشتراكا كامال في الصراع ضد المتمردين، بمالحقة            
من شأن ذلك أن يوهن كثيرا الحياد الـذي         و.األشخاص المشتركين مع الجماعات المتمردة    

وإضافة إلى ذلك، بموجب النظام األساسي للقضاء العسكري،        . يجب أن يتسم به كل قاض     
يعين أعضاء المحكمة العسكرية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية عسكرية، من قبل وزيـر              

ين سيتم ترقيتهم   كما يحدد أعضاء المحكمة العسكرية العليا مرؤوسيهم الذ       . القطاع المعني 
وهذا وحده يكفي للتشكيك    . والحوافز التي ستقدم إليهم ويقومون أيضا بإسناد الوظائف لهم        

  .في استقالل القضاة العسكريين

 ورأت هذه المحكمة أن الضمانات التي يحق لكل من يمثل للمحاكمة أن يتمتع بها               -١٣١
هم على اشتراك فعال من هيئة      وينطوي هذا الف  ’. يجب أال تكون فقط أساسية، بل وقضائية      

  قضائية مستقلة ومحايدة ولها سلطة الفصل في شـرعية التـدابير المتخـذة فـي حالـة                 
  ٢١٢"’.الطوارئ

أن المحاكم العسكرية التي تولت محاكمة الضحايا المزعـومين علـى   "وخلصت المحكمة إلى    
 مـن   ١د التي تعترف الفقـرة      جرائم الخيانة لم تف بالمقتضيات المتضمنة في ضمانات االستقالل والحيا         

وأثيرت مشكلة أخرى، وهي    ."  من االتفاقية األمريكية بأنها أساسية لإلجراءات القانونية الواجبة        ٨المادة  
ولم يكن ثمة سبيل أمام المـدعى علـيهم         " مجهولي الهوية "أن القضاة الذين رأسوا محاكمة الخيانة كانوا        

  ٢١٣.تقييم اختصاصاتهولذلك لم يستطيعوا " لمعرفة هوية القاضي"

*****  
وبحثت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تماشي محاكم األحكام العرفية في تركيا مع الفقرة             

 أبلـغ   يالغين وآخـرين  ومثال ذلك أنه في قضية      .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ٦ من المادة    ١
ة نتيجة إدانتهم من قبل محكمـة األحكـام         اثنان من الشاكين عن وقوع انتهاك لحقهما في محاكمة منصف         

والحظت المحكمة األوروبية أن محكمة األحكام      . العرفية في أنقرة التي ال تتمتع باالستقالل وعدم التحيز        
." أنشئت للتعامل مع الجرائم التي تهدف إلى تقويض النظام الدستوري ونظامه الـديمقراطي            "العرفية قد   

 ما إن كان من الالزم إنشاء تلك المحاكم فـي           نظرياأن تقرر   "مهامها  على أنها خلصت إلى أنه ليس من        
دولة متعاقدة أو أن تراجع الممارسة ذات الصلة، ولكن مهمتها تتمثل في التأكد مما إن كانـت طريقـة                    

 وتتألف محـاكم    ٢١٤."ممارسة إحدى هذه المحاكم لوظائفها تشكل خرقا لحق الشاكي في محاكمة منصفة           
                                                           

 ٥، استشهدت المحكمة بالمبدأ ١٢٩وفي الفقرة . ؛ وحذفت الحاشية١٣١ إلى ١٢٨، الفقرات من ١٩٧ إلى ١٩٦ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢١٢
  .ةمن مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استقالل السلطة القضائي

  .١٣٣ إلى ١٣٢، الفقرتان من ١٩٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢١٣
٢١٤  Eur. Court HR, Case of Yalgin and Others v. Turkey, judgment of 25 September 2001, paras. 43-44 of the text of the judgment 
int.coe.echr://httppublished at   
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في تركيا من خمسة أعضاء، هم قاضيان مدنيان وقاضيان عسكريان وضابط من القوات             األحكام العرفية   
وقد بحثت مسألة استقالل وحياد القاضيين العسكريين وضابط القوات المسلحة معا وأما مسـألة              . المسلحة

  .استقالل وحياد القاضيين المدنيين فلم تكن محل طعن
تعيينهما بموافقة من رئيس األركان وبقرار موقع       قد تم   "وكان القاضيان العسكريان المختاران     

وعين ضابط القوات المسلحة، وهو برتبـة عقيـد         . من وزير الدفاع ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية      
. بمنصب رفيع، بناء على اقتراح من رئيس األركان وطبقا للوائح المنظمة لتعيين القضـاة العسـكريين               

 وفيما يتعلق بوجود ضـمانات لحمايـة        ٢١٥."ة واحدة من تعيينه   ويمكن عزل هذا الضابط بعد انقضاء سن      
القضاة العسـكريين   "أعضاء المحكمة العسكرية من الضغوط الخارجية، الحظت المحكمة األوروبية أن           

يتمتعـون بضـمانات    "وأنهـم   " يحصلون على نفس التدريب الفني الذي يحصل عليه نظرائهم المـدنيين          
وال يجـوز عـزلهم مـن       ." لدستورية التي يتمتع بها القضاة المـدنيون      دستورية مماثلة لتلك الضمانات ا    

وباعتبارهم أعضاء ثابتين في محكمة عرفية،      . مناصبهم أو إجبارهم على االستقالة مبكرا بدون موافقتهم       
وطبقا للدستور، يجب أن يتمتعوا باالستقالل وال يجوز ألي سلطة          . فإنهم يمارسون عملهم بصفتهم الفردية    

   ٢١٦." تملي عليهم تعليمات تتعلق بأنشطتهم القضائية أو تؤثر على أدائهم لواجباتهمعامة أن
  :على أن مركزهم ينطوي على ثالثة جوانب تشكك في استقاللهم وحيادهم

القضاة العسكريون موظفون ينتمون إلى الجيش الذي يتلقى بـدوره األوامـر مـن السـلطة           "،  أوال 
  ؛"التنفيذية

كي على وجه الصواب، فإنهم يخضعون لالنضباط العسكري وتجمـع عـنهم            كما أشار الشا  "،  ثانيا 
ولذلك فهم يحتاجون إلى تقارير مواتية من رؤسائهم اإلداريين ومـن           . تقارير التقييم لذلك الغرض   

  ؛"رؤسائهم القضائيين على السواء من أجل الحصول على الترقيات
  ٢١٧."م من جانب السلطات اإلدارية والجيشتتخذ إلى حد بعيد القرارات المتعلقة بتعيينه"، ثالثا 

يخضـع فـي التسلسـل      "وأخيرا، فإن ضابط القوات المسلحة المعين في المحكمة العسكرية          
مستقال بأي حال من األحوال عن تلـك        "وليس  " أو قائد السالح المعني   /الهرمي لقائد األحكام العسكرية و    

   ٢١٨."السلطات
  :والحظت المحكمة األوروبية بعد ذلك أنه

وإن ما يتعرض للخطر هو تلك الثقة التـي  . حتى المظاهر قد تنطوي على بعض األهمية   "
يجب أن تبثها المحاكم في نفوس عامة الجمهور في المجتمع الديمقراطي واألهم من ذلـك               

وعند البت فيما إن كان ثمة      . في نفوس المتهمين عندما تتعلق المسألة باإلجراءات الجنائية       
عينة إلى التخوف من عدم تمتع محكمة معينة باالستقالل أو الحيـاد،            ما يدعو في قضية م    

وأما المسألة الحاسمة فتتعلق بما إن كـان        . يعتبر موقف المتهم مهما دون أن يكون حاسما       
  ٢١٩."يعتقد بأن شكوك المتهم يمكن تبريرها بشكل موضوعي

  :واعتبرت المحكمة كذلك أنه
لما في هذه القضية، أشخاصا في منصب أدنى في الحاالت التي تضم فيها المحكمة، مث"

من حيث واجباتهم وتنظيم خدمتهم في مقابل أحد األطراف، قد يساور المتهمين شك 
                                                           

  .٤٠ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٥
  .٤١الفقرة  المرجع نفسه، ٢١٦
  .٤٢ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٧
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢١٨
  .٤٥ المرجع نفسه، الفقرة ٢١٩
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ويؤثر هذا الوضع تأثيرا خطيرا على الثقة التي . مشروع في استقالل هؤالء األشخاص
محكمة أهمية وإضافة إلى ذلك، تعلق ال...يجب أن تبثها المحاكم في المجتمع الديمقراطي

 كبيرة على ضرورة مثول المدنيين أمام محكمة مشكلة، وحتى ولو جزئيا، من أفراد من
  ٢٢٠."القوات المسلحة

  :وعلى ضوء هذه االعتبارات، رأت المحكمة أن
 الذين تمت محاكمتهم أمام محكمة عرفية بتهمة محاولة تقويض النظـام            -مقدمي الشكوى "

يهم ما يحملهم على التخوف من أنهم قد حوكموا أمام           يمكن أن يكون لد    -الدستوري للدولة 
هيئة تضم قاضيين عسكريين وضابط من القوات المسلحة يخضع لسلطة قائـد األحكـام              

وال أهمية في هذا الصدد لجلوس قاضيين مدنيين ممن ال يشك فـي اسـتقاللهم               . العرفية
  ٢٢١."وحيادهم على كرسي القضاء في هذه المحكمة

مخـاوف مقـدمي    "من االتفاقية قد انتهكـت ألن       ) ١(٦ إلى أن المادة     ولذلك خلصت المحكمة  
  ٢٢٢."الشكوى من انعدام استقالل وحياد المحكمة العرفية يمكن اعتبارها مبررة موضوعيا

*****  
يبدو جليا في المرحلة الحالية لتطور القانون الدولي لحقوق اإلنسان أنه من غير المـرجح أن                

ى اعتبار أن المحاكم الخاصة تتنافى في ذاتها مع قانون حقوق اإلنسـان             تخلص هيئات الرصد الدولية إل    
ولكنها ستميل إلى النظر فيما إن كانت هذه المحاكم تحقق الضمانات اإلجرائية الواجبة التي تنص عليهـا                 

وعندما يشكل  . تلك القوانين، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة في كل األوقات              
لضباط العسكريون وغيرهم من أفراد القوات المسلحة جزءا من محكمة خاصة تحاكم مدنيا فإن هيئـات                ا

الرصد الدولية تستخلص أن تلك المحاكم ال تتمتع باالستقالل وال بالحياد الذي يقتضيه القـانون الـدولي                 
  ). من الفصل الرابع٧-٤انظر أيضا القسم (لحقوق اإلنسان 

يحاكم أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة وتحترم الحق لكل شخص الحق في أن 
الضمانات اإلجرائية الواجبة في كل األوقات فضال عن الحق في /في محاكمة منصفة

  .أن يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته
المحاكمات التي تجريها المحاكم الخاصة ال تشكل في ذاتها انتهاكا للحق في محاكمة 

على أنه يلزم إجراء مراقبة لكفالة التزام هذه . ائية الواجبةالضمانات اإلجر/منصفة
الضمانات /المحاكم بكل المقتضيات األساسية التي تتطلبها المحاكمة المنصفة

. اإلجرائية الواجبة، بما في ذلك اشتراط أن تكون المحكمة مختصة ومستقلة ومحايدة
لمنشأة بشكل استثنائي ومثل كل المحاكم العادية، يجب أيضا أن تلتزم المحاكم ا
  .باالحترام الكامل لمبدأ المساواة أمام القانون وحظر التمييز

من المسلم به أن المحاكم العسكرية ليست مختصة بمحاكمة المدنيين المشتبه في 
ارتكابهم أعماال إجرامية حيث ال يرجح أن تقيم هذه المحاكم العدالة بشكل منصف 

  .ومستقل ومنزه عن التحيز
اإلجراءات الواجبة التي وضعها القانون اإلنساني /عايير المحاكمة المنصفةتحدد م

الدولي هامشا أدنى ال يجوز ألي دولة في أي وقت من األوقات أن تقل عنه في 
وبالنظر إلى أن هذه المعايير قد .اإلجراءات القانونية الواجبة/المحاكمة المنصفة

                                                           
  .٤٦ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٠
  .٤٧ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢١
  .٤٨ المرجع نفسه، الفقرة ٢٢٢



  إقامة العدل أثناء حاالت الطوارئ- الفصل السادس عشر

 ٧٨٩ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

ة، فإن حاالت األزمات األقل خطورة وضعت للنزاعات المسلحة الدولية أو الداخلي
  .تستلزم معايير أعلى

 ١٤ من المادة ٣ عليها في الفقرة ص للمحاكمات المنصفة المنصوالضمانات الدنيا
 من ٨ من المادة ٢من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة 

ن االتفاقية األوروبية  م٦ من المادة ٣االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والفقرة 
لحقوق اإلنسان تمثل مقياسا مهما، وإن كان غير كاف، لضمان المحاكمة المنصفة 

التي ينبغي أن تسري في كل األوقات، بما في ذلك في حاالت الطوارئ العامة التي 
أو استقالل وأمن الدولة ) المستويان العالمي واألوروبي(تتهدد حياة األمة 

 ).األمريكتان(

  

شرط عدم التعارض مع االلتزامات القانونية الدولية .٥
األخرى

االلتزامـات األخـرى    "تدابير التعطيل مع ما يقع على الدولة الطرف مـن           " أال تتنافى "يجب  
 من العهد الـدولي الخـاص       ٤ من المادة    ١كما هو منصوص عليه في الفقرة       " بمقتضى القانون الدولي  

 من  ١ من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان والفقرة        ٢٧ من المادة    ١الفقرة  بالحقوق المدنية والسياسية و   
 مـن   ٣٠ من المـادة     ١ويرد نفس الشرط في الفقرة      .  من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان     ١٥المادة  

  . من المادة واو من الميثاق بصيغته المنقحة١الميثاق االجتماعي األوروبي وفي الفقرة 
ويمكن تفسيره نظريا ليشمل    " االلتزامات األخرى بمقتضى القانون الدولي    " عبير  يتسع مفهوم ت  

أي التزام قانوني مترتب على أي معاهدة دولية أو قانون عرفي، بل ومبادئ القانون العامة ذات الصـلة                  
اللجنـة  ، تعلن   ٢٩وفي التعليق العام رقم     . بالتمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية المتأثرة بالتعطيل      

  :المعنية بحقوق اإلنسان أنه
 ألي تدابير ال تتقيد بأحكام العهد أن تتنافى مع االلتزامات األخرى المترتبة على              زال يجو 

وال . الدولة الطرف بمقتضى القانون الدولي، وبخاصة قواعد القانون اإلنسـاني الـدولي           
ن هذا التعطيـل ينطـوي       من العهد على أنها تبرر تعطيل العهد إذا كا         ٤يمكن فهم المادة    

على خرق لاللتزامات األخرى الواقعة على الدولة، سواء أكانت مترتبة عن معاهـدة أو              
 من العهد والتـي تقضـي       ٥ من المادة    ٢ويرد ذلك أيضا في الفقرة      . القانون الدولي العام  

بعدم جواز تقييد أو تعطيل أي حقوق أساسية معترف بها في الصكوك األخرى بحجة عدم               
   ٢٢٣."راف العهد بتلك الحقوق أو بحجة أنه يعترف بها بدرجة أقلاعت

مراعاة االلتزامات الدولية األخرى الواقعة على الدولة الطرف عنـد          "ولكي تتمكن اللجنة من     
، ينبغي على الدول األطـراف، عنـد        "النظر فيما إن كان العهد يسمح لها بتعطيل أحكام محددة من العهد           

تقدم معلومات عن التزاماتها الدولية األخرى "أو عند تقديم تقاريرها الدورية، أن ) ١ (٤اللجوء إلى المادة 
ذات الصلة بحماية الحقوق المعنية، وبخاصة االلتزامات المنطبقة في أوقات الطوارئ وينبغي أن تراعي              

بقـة فـي    على النحو الواجب التطورات في مجال القانون الدولي المتعلقة بمعايير حقوق اإلنسـان المنط             
  ٢٢٤."حاالت الطوارئ

                                                           
  .٩، الفقرة ٢٠٤، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٢٢٣
  .١٠، الفقرة ٢٠٥ إلى ٢٠٤ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢٢٤
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وفي حالة البلدان التي صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية             
األمريكية لحقوق اإلنسان، من األهمية البالغة للجنة المعنية بحقوق اإلنسان أن تنظر فيما إن كانت تدابير                

يها بموجب العهد ال تتعارض مع التزاماتها المترتبة عليها         عدم التقيد بالتزامات الدولة الطرف المترتبة عل      
  .بموجب االتفاقية األمريكية التي تتضمن قائمة أطول بالحقوق غير القابلة للتعطيل

*****  
وأوضحت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان أن وظيفتها بموجب االتفاقية األوروبية تقتضي           

االلتزامـات  "ابير التعطيل مع ما يقع على الدولة المتعاقدة مـن           منها أن تنظر تلقائيا في عدم تعارض تد       
 لـم    ضد المملكة المتحـدة    أيرلندا وقضية   لوليس على أنه في قضية      ٢٢٥."األخرى بموجب القانون الدولي   

وفـي  . تتوافر لدى المحكمة أي بيانات تشير إلى أن الدولة القائمة بالتعطيل قد أغفلت تلـك االلتزامـات                
الحكومة األيرلندية لم تقدم في أي وقت مـن         "، الحظت المحكمة على وجه الخصوص أن        القضية الثانية 

األوقات إلى اللجنة أو إلى المحكمة معلومات تفصيلية دقيقة عن االدعاء المصاغ أو المبين حـول هـذه                  
سـاق   ات من تلقاء نفسها   وكما تبين هذه القضايا، على الرغم من أن المحكمة مكلفة بأن تبحث              ٢٢٦."النقطة

، فإنها تعتمد كثيرا    "االلتزامات األخرى بموجب القانون الدولي    "تدابير التعطيل مع ما يقع على الدولة من         
على الحجج المقدمة من الطرف المدعي بوقوع انتهاك لهذا المبدأ بدال من القيام بإجراء بحـث متعمـق                  

  .بنفسها
ة المتحدة قـد انتهكـت مبـدأ        ، ادعى الشاكي أن حكومة المملك     باريغان ومكبرايد وفي قضية   

تعلـن  " من االتفاقية حيث إن الطوارئ العامة لـم          ١٥ من المادة    ١االتساق المنصوص عليه في الفقرة      
والحظت المحكمة في هذا الصدد أنه ليس مـن صـميم           .  من العهد الدولي   ٤كما تقتضي المادة    " رسميا

 ٤الواردة في المـادة     " علن قيامها رسميا  الم"اختصاصها أن تسعى إلى إيجاد تعريف رسمي لمعني عبارة          
أي أساس مقبول يستند إليه ادعاء الشـاكي        "من العهد، ولكن عليها رغم ذلك أن تبحث فيما إن كان هناك             

، وأشـارت   "أي أساس الدعاء الشاكي   " ومع ذلك فقد خلصت المحكمة إلى عدم وجود          ٢٢٧."في هذا الصدد  
بين تفصيليا األسـباب وراء  "ذي ألقاه في مجلس العموم وفيه في هذا الصدد إلى تصريح وزير الداخلية ال       

 من االتفاقيـة    ١٥قرار الحكومة بالتعطيل وأعلن عن اتخاذ خطوات لإلبالغ عن التعطيل بموجب المادة             
حالة طوارئ عامة في حدود معنى هذه األحكام "وأضاف أن هناك .  من العهد الدولي٤األوروبية والمادة 
 وفي رأي المحكمة أن هذا      ٢٢٨." الشمالية في المملكة المتحدة    أيرلندااب المتصل بشئون    فيما يتعلق باإلره  

الذي اتسم بصبغة رسمية وكشف عن نوايا الحكومة فيما يتعلق بالتعطيل يتماشى تمامـا مـع                "التصريح  
  ٢٢٩."مفهوم اإلعالن الرسمي

 إلى مالحظات لجنة    في إشارة الشاكي  " أنها لم تجد     مارشالوأخيرا، أعلنت المحكمة في قضية      
مخالفـة  ) المملكـة المتحـدة   (األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان إلى ما يشير وجوب اعتبار حكومة            

اللتزاماتها المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جراء استمرارها فـي              
أن استمرار سريان التعطيـل     "الشاكي أن يؤكد    ولذلك لم يستطع    ." ١٩٩٥تعطيل تلك االلتزامات بعد عام      

  ٢٣٠."يتنافى مع التزامات السلطات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي
                                                           

٢٢٥ Eur. Court HR, Lawless Case (Merits), judgment of 1 July 1961, Series A, No. 3, p. 60, paras. 40-41.  
 ,Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978؛ ٤١، الفقرة ٦٠ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٦

Series A, No. 25, p. 84, para. 222.  
٢٢٧  Eur. Court HR, Case of Brannigan and McBride v. the United Kingdom, judgment of 26 May 1993, Series A, No. 258-B, p. 

57, para. 72.  
  .٧٣، الفقرة ٥٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٢٨
  .موضع نفسه المرجع نفسه، ال٢٢٩
٢٣٠  of the decision as published at 11. , p2001 July 10Court HR, Marshall case, decision on the admissibility of . Eur 
int.coe.echr://http.  
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 وبعبارة أخرى فإن األحكام القضائية للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان تبين أن المحكمة لن             
ية بشأن اإلخفاق المزعوم للدولة     تنظر في الشكوى ما لم يقدم الشاكي بيانات واضحة وتستند إلى أسس قو            

  ."التزاماتها األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي"المدعى عليها في التصرف بما يتماشى مع 

عند اللجوء إلى تدابير لتعطيل االلتزامات المترتبة بموجب القانون الدولي لحقوق 
التزاماتها األخرى " مع اإلنسان، يجب على الدول أن تكفل عدم تعارض تلك التدابير

، مثل المعايير المطلقة العليا للقانون اإلنساني "المترتبة عليها بموجب القانون الدولي
أو كل ما يتصل بذلك من مبادئ أخرى ملزمة للدول القائمة بالتعطيل بمقتضى 

 .معاهدة دولية أو قانون عرفي أو مبادئ قانونية عامة

  

 شرط عدم التمييز  .٦

 من  ١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والفقرة          ٤ من المادة    ١للفقرة  وفقا  
ب سـب بأال تنطوي على تمييـز      " لحقوق اإلنسان، البد لتدابير التعطيل       ة من االتفاقية األمريكي   ٢٧المادة  

  ."  أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو األصل االجتماعياللون،العرق، أو 
 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان إشارة مـن هـذا           ١٥ من المادة    ١الفقرة  وال تتضمن   

وإذا كانت الدولة المتعاقدة طرفا أيضا في العهد الدولي فال يسمح لها باتخاذ             . القبيل إلى مبدأ عدم التمييز    
ن تدابير من    من االتفاقية أل   ١٥تدابير تعطيل لألسباب المذكورة أعاله حتى وإن كان ذلك بموجب المادة            

وعلـى  ." مع االلتزامات األخرى المترتبة على الدولة بموجب القانون الدولي        " أال تتنافى "هذا القبيل البد    
أية حال، هناك قدر معين من المرونة المتأصلة في مبدأ المساواة وعدم التمييز مما يمكن الدول القائمـة                  

ددة لحالة األزمة بدون أن تشكل انتهاكا اللتزاماتهـا         بالتعطيل من تعديل تدابيرها لتالئم االحتياجات المح      
وكما الحظنا في الفصل الثالث عشر من هذا الدليل، ال يلزم عن مبدأ المساواة وعدم               . بموجب المعاهدات 

ومع ذلـك فالتفرقـة ال      . التمييز أن يعتبر كل تمايز بين األشخاص غير قانوني بموجب القانون الدولي           
 .معقولة من حيث ذلك الهدف المشروع     /انت تتوخى هدفا مشروعا ومتناسبة معه     تكون قانونية إال إن ك    

. وتعتبر تدابير التعطيل التفضيلية قانونية بقدر وفائها بتلك المعايير بشكل عام وفي الحالة المحددة المعنية              
سان والقـانون   وبالنظر إلى أن مبدأ المساواة وعدم التمييز يمثل قاعدة أساسية للقانون الدولي لحقوق اإلن             

الدولي العام، فإن تدابير التعطيل التي تنطوي على تمييز بين األشخاص ومجموعات األشخاص ال يمكن               
 للتمييز فـي    صريحابأي حال من األحوال أن تعتبر قانونية ولو بموجب المعاهدات التي ال تشمل حظرا               

  . لالحكم المتعلق بالتعطي
*****  

 مـن   ٢٦ انه رغم أن المادة      ٢٩نسان في التعليق العام رقم      والحظت اللجنة المعنية بحقوق اإل    
  )٢٥و) ١(٢٤و) ٤(٢٣و) ١ (١٤ و٣ و٢وهي المواد (العهد أو األحكام األخرى المتعلقة بعدم التمييز 

 فهناك عناصر أو أبعاد     ٤ من المادة    ٢لم ترد بين األحكام غير القابلة للتعطيل في الفقرة          "
ويجـب علـى وجـه      . ال يمكن تعطيلها في أية ظـروف      للحق في عدم التعرض للتمييز      

 إذا وقع تمايز بـين      ٤ من المادة    ١الخصوص االلتزام بهذا الحكم الذي تنص عليه الفقرة         
  ٢٣١."األشخاص عند اللجوء إلى تدابير ال تتقيد بالعهد

                                                           
  .٨، الفقرة ٢٠٤، الصفحة اإلنسانتقرير اللجنة المعنية بحقوق ، )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامة وثيقة األمم المتحدة، ٢٣١
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*****  
ية وأثيرت مسألة التمييز في استخدام سلطات التوقيف واالحتجاز خارج نطاق القانون في قض            

 ١٥ على الرغم من أن المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قـررت بأغلبيـة               ضد المملكة المتحدة   أيرلندا
 عندما تفهم بـاالقتران مـع       ١٤صوتا في مقابل صوتين أنه لم يتقرر وقوع تمييز بما يتنافى مع المادة              

االستثنائية لم تستخدم ألول     وزعمت الحكومة األيرلندية أن السلطات       ٢٣٢. من االتفاقية األوروبية   ٥المادة  
أشخاص مشتبه في تورطهم في اإلرهاب الذي يمارسه الجيش الجمهوري األيرلندي أو في             "مرة إال ضد    

استخدمت فيما بعد، ولكن بدرجة أقل، ضد اإلرهابيين الموالين للحكومـة           "وأنها  " حيازتهم لمعلومات عنه  
  ٢٣٣."البريطانية

اب الموالين للحكومة البريطانية وإرهـاب الجمهـوريين        وبتحليل الفرق في المعاملة بين إره     
، خلصت المحكمـة    )١٩٧٢مارس  / حتى نهاية آذار   ١٩٧١من  ( من الفترة المعنية     المرحلة األولى أثناء  
وفـي الوقـت    . وجود فروق كبيرة بين إرهاب الموالين للحكومة البريطانية وإرهاب الجمهـوريين          "إلى  

 عمليات القتل والتفجيرات وغيرها من أعمال العنـف تنسـب إلـى             المعني، كانت األغلبية العظمى من    
يشكلون تهديدا أشـد    "وكانوا  " يؤلفون تنظيما على درجة أكبر كثيرا من التنسيق       "الذين كانوا   " الجمهوريين

الذين كان يمكن تقديمهم إلى المحاكم الجنائيـة  " خطورة من تهديد اإلرهابيين الموالين للحكومة البريطانية     
 ٤ حتى   ١٩٧٢مارس  / آذار ٣٠من  ( التي خضعت للبحث     المرحلة الثانية  على أن    ٢٣٤.غلب األحيان في أ 
زيادة هائلة في إرهاب المـوالين للحكومـة        "وقد حدثت   ." تساؤالت حساسة "أثارت  ) ١٩٧٣فبراير  /شباط

مـارس  /ر آذا ٣٠أن األسباب التي كانت مؤثرة قبـل        "وبدا للمحكمة بما ال يدع مجاال للشك        ." البريطانية
المحكمة أنـه مـن غيـر       ] اعتبرت[ومع ذلك،   .  أخذت تفقد تأثيرها شيئا فشيئا مع مرور الوقت        ١٩٧٢

بالنظر إلـى   "و" الواقعي تحويل موقف متغير بطبيعته ومتطور باستمرار إلى مراحل ذات مالمح محددة           
انتهاك من المملكـة    المحكمة أن تجزم بوقوع     ] لم تستطع [القيود المفروضة على سلطاتها في المراجعة،       

 أثناء الفترة قيد النظر عندما استخدمت سلطات الطوارئ ضـد           ٥ باالقتران مع المادة     ١٤المتحدة للمادة   
القضاء أوال وقبل   " واعتبر الهدف المنشود في ذلك الوقت، وهو         ٢٣٥."الجيش الجمهوري األيرلندي وحده   

  ٢٣٦."تخدمة غير متناسبةكل شيء على أخطر منظمة هدفا مشروعا ولم تبد الوسيلة المس
لـم يعـد   " نقطة تحول منذ ذلك الحين فصاعدا حيـث  ١٩٧٣فبراير  / شباط ٥ومع ذلك، شهد    

. " وليس مجـرد منظمـة معينـة      ... الحرمان بدون محاكمة يستعمل إال لمكافحة إرهاب من ذلك القبيل         
من اإلرهـاب، خلصـت     وبمراعاة كامل نطاق العمليات القانونية المطبقة في الحملة ضد هاتين الفئتين            

  ٢٣٧."الفرق األولي في المعاملة لم يستمر أثناء الفترة األخيرة موضوع النظر"المحكمة إلى أن 

يجب على الدول األطراف، عند اللجوء إلى تدابير ال تتقيد بااللتزامات القانونية 
ة المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقي

تنطوي على أي تمييز بسبب "األمريكية لحقوق اإلنسان، أن تكفل أن هذه التدابير ال 
  ."العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي

يجب على جميع الدول القائمة بالتعطيل أن تضمن في كل األوقات مبدأ المساواة 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان وحظر التمييز الذي هو مبدأ أساسي من مبادئ

                                                           
٢٣٢ Eur. Court HR, Case of Ireland v. the United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A, No. 25, p. 95.  
  .٢٢٥، الفقرة ٨٥ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٣
  .٢٢٨، الفقرة ٨٦ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٤
  .٢٢٩لفقرة ، ا٨٧ إلى ٨٦ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢٣٥
  .٢٣٠، الفقرة ٨٧ المرجع نفسه، الصفحة ٢٣٦
  .٢٣١، الفقرة ٨٨ إلى ٨٧ المرجع نفسه، الصفحتان من ٢٣٧
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ووفقا لألحكام القضائية الدولية، يتسم حظر التمييز بمرونة . والقانون الدولي العام
متأصلة ويسمح للدول القائمة بالتعطيل أن تتخذ تدابير في أضيق الحدود الضرورية 
للتغلب على حالة طوارئ شريطة أن تتوخى هذه التدابير تحقيق غاية مشروعة وأن 

 .متناسبة على ضوء هذه الغاية/كون معقولةت

  

 شرط اإلخطار الدولي  .٧

عندما تستفيد الدول األطراف في المعاهدات الثالث الرئيسية التي نتناولها في هذا الفصل من              
وكما جـاء فـي القسـم       . حقها في التعطيل فإن عليها أيضا التزام قانوني بالتقيد بنظام اإلخطار الدولي           

 أعاله، يمثل قبول هذا االلتزام أحد العناصر األساسية التي أدخلها القائمون بالصياغة لمنع              ٢-٢الفرعي  
 في مختلف المعاهدات    روعلى الرغم من أن األحكام المتعلقة باإلخطا      . إساءة استعمال الحق في التعطيل    

ن العهد الدولي تـنص      م ٤ من المادة    ٣فالفقرة  . ليست متماثلة فإن كال منها يشبه األخر من نواح كثيرة         
  :على ما يلي
على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الـدول األطـراف                 "

األخرى فورا، عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، باألحكام التي لم تتقيد بها وباألسباب              
، أن تعلمها بذلك مـرة      وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد       . التي دفعتها إلى ذلك   
  "أخرى وبالطريق ذاته

أن اإلخطار أساسي ليس فقط في أداء اللجنة بوظائفهـا          "وترى اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان      
وبخاصة تقييم ما إن التدابير التي تتخذها الدولة ال تتجاوز أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، بل أيضا                 

االلتزام باإلخطـار   " وتشدد اللجنة على     ٢٣٨."اللتزام بأحكام العهد  لتمكين للدول األطراف األخرى برصد ا     
وال . الدولي الفوري كلما اتخذت دولة طرف تدابير ال تتقيد بالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضـى العهـد               

 على قيام   ٤يتوقف واجب اللجنة إزاء رصد قوانين وممارسات الدولة الطرف للتأكد من التزامها بالمادة              
   ٢٣٩."الطرف بتقديم إخطارالدولة 

لكثير من اإلخطارات المقدمة سابقا فإن اللجنة تشدد على أنـه           " الطابع الموجز "وبالنظر إلى   
ينبغي أن يشمل اإلخطار معلومات كاملة عن التدابير المتخذة وتفسير واضح لألسباب التي دعـت إلـى                "

ويلزم تقديم إخطارات إضـافية إذا قامـت        . نوناتخاذ تلك التدابير وترفق به الوثائق الكاملة المتعلقة بالقا        
وينطلـق  .  وذلك مثال بتمديد حالة الطوارئ     ٤الدولة الطرف بعد ذلك باتخاذ تدابير أخرى بموجب المادة          

  ٢٤٠."وهذه االلتزامات لم تحترم في كل األوقات. شرط اإلخطار الفوري بالمثل على إنهاء التعطيل
*****  

  : االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان من٢٧ من المادة ٣وفقا للفقرة 
 فورا سائر الدول األطراف بواسطة      لمعتعلى كل دولة طرف تستفيد من حق التعليق أن          "

 علقت تطبيقها، وأسباب ذلك التعليـق،       التياألمين العام لمنظمة الدول األميركية باألحكام       
  ."والتاريخ المحدد النتهائه

                                                           
  .١٧، الفقرة ٢٠٧، الصفحة )المجلد األول (A/56/40، الوثائق الرسمية للجمعية العامةوثيقة األمم المتحدة،  ٢٣٨
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢٣٩
  . المرجع نفسه٢٤٠
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 من العهد، يجب على الدولة القائمة بالتعطيل بموجـب          ٤ة   من الماد  ٣ومثلما في حالة الفقرة     
تقدم معلومـات عـن   ) ٢( سائر الدول األطراف األخرى بالتعليق؛       فـورا تعلم  )١(االتفاقية األمريكية أن    

كما يجب على الدولة الطرف أن      .  التي دعتها إلى التعليق    األسبابذكر  ت) ٣( التي علقت تطبيقها؛     األحكام
 ال تلـزم الـدول األطـراف      ٢٧ من المـادة     ٣ومن ناحية أخرى فإن الفقرة      . ء التعليق تحدد تاريخ انتها  

  .صراحة بتقديم إشعار ثان بعد إنهاء التعليق
*****  

  : من االتفاقية األوروبية على ١٥ من المادة ٣تنص الفقرة 
 تاما كل طرف سـام متعاقـد يسـتخدم حـق المخالفــة، األمـين             إخطـارايخطـر  "

ويجـب عليــه   .  بالتدابير المتخـذة والدوافع التي دعـت إليها      أوروبالـس  العـام لمج 
ومن ثم تطبيــق    .  العام لمجلـس أوروبا بتاريخ توقف هذه التدابير       األمينأيضـا إبالغ   

  ."  تطبيـقا كامـالاالتفاقيـةأحكـام 

حة مـن    من االتفاقية األمريكية ال تقتضي صـرا       ١٥ من المادة    ٣وتجدر مالحظة أن الفقرة     
تشير إلى  " إخطارا تاما "على أن عبارة    .  التي علقت تطبيقها   األحكامالدولة القائمة بالتعطيل باإلشارة إلى      

وتتمتع المحكمـة األوروبيـة     . أنه يجب على الدولة أن تقدم معلومات شاملة عن تدابير التعطيل المتخذة           
 فـي   ١٥ من المـادة     ٣ئمة بالتعطيل بالفقرة     في التزام الدولة القا    النظر تلقائيا لحقوق اإلنسان بصالحية    
، وهـو   " بدون تأخير "واستنادا إلى سوابقها القضائية البد من تقديم اإلخطار         . القضايا التي تعرض عليها   

 والتي وقع فيها تأخير لمدة اثني عشر يوما بين سريان           لوليسشرط اعتبرته المحكمة قد تحقق في قضية        
 وخلصت المحكمة في نفس القضية إلى أن الحكومة قدمت إلى األمين            ٢٤١.تدابير التعطيل وتقديم اإلخطار   

 شرحت كتابـة أنهـا      ماعند" معلومات كافية عن التدابير المتخذة واألسباب التي دعتها إلى اتخاذها         "العام  
ولمنـع االحتفـاظ بقـوات       منع ارتكاب جرائم ضد السالم العام والنظام العام       ’اتخذت التدابير من أجل     "

والحظت المحكمة كذلك أنها أرفقت مع اإلشعار نسخة        ". ’ هو مسوح به بموجب الدستور     اأكثر مم مسلحة  
  ٢٤٢.من تشريع الطوارئ ذي الصلة واإلعالن الذي به دخلت حالة الطوارئ حيز النفاذ

*****  
 من الميثـاق االجتمـاعي األوروبـي        ٣٠ من المــادة    ٢تتضمن من حيث الجوهر الفقرة      

 الميثاق المنقح التزاما مشابها بشأن اإلخطار على الرغم من كفاية اشـتراط تقـديم               من) ٢(والمادة واو   
  ."بعد انقضاء مدة زمنية معقولة"اإلخطار 

 

على الرغم من تفاوت الظروف نوعا ما تبعا للمعاهدة المعنية، يمكن القول عموما 
ات بأنه يجب على الدولة الطرف، عند ممارسة حقها في التعليق بمقتضى معاهد

حقوق اإلنسان الدولية، أن تعلم سريعا الدول األطراف األخرى بتدابير التعطيل وذلك 
بواسطة األمين العام للمنظمة المعنية من خالل إخطار يتضمن تفاصيل كافية تصف 
التدابير المتخذة وأسباب اتخاذها واألحكام التي عطلت تطبيقها بموجب العهد الدولي 

  .لسياسية واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسانالخاص بالحقوق المدنية وا
يعد شرط اإلخطار الدولي وسيلة مهمة لمنع وقوع تجاوزات للحق في التعطيل حيث 

 .إنه يسمح بتحسين رصد الدول األطراف األخرى وهيئات الرصد ألفعال الدولة

  

                                                           
٢٤١ Eur. Court HR, Lawless Case (Merits), judgment of 1 July 1961, Series A, No. 3, p. 62, para. 47.  
  . المرجع نفسه، الموضع نفسه٢٤٢
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 ٧٩٥ العامين والمحاميندليل بشأن حقوق اإلنسان خاص بالقضاة والمدعين : حقوق اإلنسان في مجال إقامة العدل

دور القضاة والمدعين العامين والمحامين في كفالة .٨
  لحقوق اإلنسان في حاالت الطوارئالحماية الفعالة

ما من وقت تكون فيه حقوق الشخص اإلنساني وحرياته األساسية هشة بقدر ما تكون عليـه                
ولكي تدرأ الحكومات عـن نفسـها خطـر حـاالت           . من هشاشة في أوقات االنقالبات الداخلية والدولية      

جذريا في بعض األحيان، مع تلك الحقوق، الطوارئ فإنها تقرر في كثير من األحيان اتخاذ تدابير تتنافى،  
مثل الحق في الحرية واألمن والحق في اإلجراءات القانونية الواجبة أمام محكمة مستقلة ومحايدة والحق               

إال أن هذا الفصل بين أنه بمقتضى القانون الدولي لحقـوق           . في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع     
، أن يسمح للمحاكم المستقلة والمحايدة أن تواصل أداء وظائفها بحريـة            لفي المقام األو  اإلنسان، البد ،    

. أثناء حاالت الطوارئ من أجل كفالة الحماية الفعالة للحقوق التي ال يمكن عدم التقيد بها في أية ظروف                 
كيـة  ، على األقل بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقيـة األمري            ثانياوالبد،  

لحقوق اإلنسان تتمتع المحاكم باالختصاص في ممارسة الرقابة حتى ال تتعـدى تـدابير التعطيـل فـي                  
، البد، وأخيـرا . الحاالت الخاصة والعامة على السواء أضيق الحدود المطلوبة للتعامل مع حالة الطوارئ    

  .وق التي ال تخضع للتعطيلبموجب المعاهدات كافة، أن تتاح المحاكم لكفالة استمرار التمتع عمليا بالحق
وهذه المقتضيات القانونية تعني ضمنا أنه يجب، حتى في حاالت الطوارئ، أن يسمح للقضاة              
والمدعين العامين والمحامين أن يمضوا في ممارسة مسؤولياتهم المهنية بحياد واستقالل وبدون التعرض             

 منع أي تعديات أو تجـاوزات فـي         ويجب أن تسهر المهن القانونية على     . لضغوط أو تدخل من الخارج    
بل إن الحرب ضـد     . مجال حقوق اإلنسان ترتكب باسم حاالت الطوارئ الحقيقية أو غيرها على السواء           

اإلرهاب، كما رأينا في هذا الفصل، يجب أن تلتزم بالقواعد األساسية التي تحمي الشخص اإلنساني مـن                 
از التعسفي ومن المحاكمات غير المنصفة التي       التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة ومن االحتج        

وإن الواجب المهني يقتضي من القضاة والمـدعين        .  ال توفر ضمانات اإلجراءات القانونية     متجريها محاك 
العامين والمحامين أال يدخروا جهدا في التأكد من أن مبدأ القانونية وحكـم القـانون وحقـوق اإلنسـان                   

  . التي تتعرض لها الدولةت حاالت  االضطرابااألساسية مكفولة بفعالية حتى في
وال يجوز المساس كذلك بواجب المدعين العامين في التحقيق والمالحقـة القضـائية الفعالـة               

وعلـى  . النتهاكات حقوق اإلنسان، مثل الحق في الحياة والحق في السالمة البدنيـة والحريـة واألمـن               
هك هذه الحقوق، مثل االختطاف واالختفـاء القسـري         المدعين العامين أن يعملوا على درأ أي عمل ينت        

واإلعدام بدون محاكمة والتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة واالحتجاز غير المعتـرف بـه أو                 
والدول عليها بالمثل واجب قانوني بمنع هذه األنواع مـن          . غيره من أشكال الحرمان التعسفي من الحرية      

  . فيها ومالحقتها قضائيا والمعاقبة عليها واإلنصاف منهاانتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق 
ويجب على المحامين من ناحيتهم االلتزام بالدفاع باستبسال عن حقوق وحريـات الشـخص              
اإلنساني حتى في حاالت الطوارئ رغم ما يواجهونه في ظروف عملهم في تلك األوقات مـن تحـديات                  

  .بالغة
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 مالحظات ختامية  .٩

 قد يدور في األذهان، يوفر القانون الدولي لحقوق اإلنسان مجموعـة متعـددة مـن                خالفا لما 
األحكام القانونية للتعامل مع حاالت الطوارئ التي من شدتها تشكل تهديدا لحياة األمة أو استقالل الدولـة            

لى أصحاب  والبد في تلك الحاالت أن تظل القواعد األساسية لمبادئ حقوق اإلنسان نافذة وتقع ع             . وأمنها
  .المهن القانونية المسؤولية عن كفالة تحقيق ذلك

وقد يطالب الرأي العام بتدابير انتقامية قوية للتصدي لألزمات الشديدة وقد تستجيب الحكومات             
على أن من أفضل ما يحقق السالم واألمن        . لتلك المطالب باللجوء إلى تدابير أمنية جذرية وبعيدة المدى        

ومن الدروس المفيدة التي ينبغي أال تغرب عن البـال          . عدل كذلك في أوقات الشدائد    اإلنصاف في إقامة ال   
أنه لم يحدث في أي وقت في التاريخ أن أضر اإلفراط في العدالة واحترام حقوق الفرد وحرياته بالسالم                  

يبـذلها  وفي أوقات األزمات، ال تزداد فقط صعوبة الجهود المنسقة التي           . واألمن والرخاء وطنيا ودوليا   
جميع الفاعلين في المجتمع، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون والمحامون، في سـبيل تحقيـق أعلـى                 
مستوى ممكن من الحماية لحقوق اإلنسان، بل تزداد أيضا ضرورة بذل هذه الجهود أكثر من أي وقـت                  

ا بحقوق اإلنسان وحرياته    آخر للمساهمة في استعادة النظام الدستوري الذي يمكن أن ينعم فيه الجميع تمام            
  .األساسية

*****  


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


